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A VEZ DAS CRIANÇAS
COM MAIS DE 5 ANOS

VACINA DA PFIZER

Anvisa libera aplicação de doses para esta faixa etária no mesmo dia em que é inte n s i f i cad a
a cobrança do passaporte da vacina. GDF aguarda orientações do Ministério da Saúde.

Longa-metragem leva
canção de Renato Russo
às telonas no próximo
dia 6. Diretor e atores
classificam o filme como
retribuição e carta de
amor a Brasília.

JANINE MORAIS/DIVULGAÇÃO

S e r v i d o res
podem ter
rea j u ste
em 2022

IBGE abre
2.995 vagas
no censo
do DF

B ra s í l i a
vai virar
de novo a
“c i d ad e - l u z ”
Luzes de Natal
levarão beleza para
o centro da capital 4
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Concurso do IBGE oferece
2.995 vagas na capital

CENSO 2022

O cargos são de agente censitário e recenseador. Inscrições vão até dia 29.
R E P RO D U Ç Ã O/ E B C

Recenseadores serão pagos de acordo com a produção. Recomendação é 25h semanais e 50 entrevistas diárias

Preço da assinatura (DF e GO):
A N UA L : R$ 260,00 – SEMESTRAL: R$ 135,00

Vendas avulsas (DF e GO): R$ 1,00
Vendas avulsas (Outros Estados): R$ 3,00
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Atendimento ao assinante: (61) 3253-9257 e 3254-3947

A Editora Jornal de Brasília Ltda. não comercializa diretamente os exemplares do jornal ao público, fazendo-o unicamente por meio de bancas de jornais devidamente credenciadas e com a empresa juridicamente constituída que, por sua vez, revendem os exemplares por meio de vendedores
avulsos, com idade acima de 16 anos, conforme norma legal vigente, por ela diretamente contratados. As assinaturas são vendidas diretamente na sede social da empresa ou por intermédio das pessoas físicas ou jurídicas para isso au to r i zad a s .
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GABRIEL DE SOUSA
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

O Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) vai
disponibilizar 2.995 vagas pa-

ra os processos seletivos de agente
censitário e recenseador no Censo
2022 no Distrito Federal. Ao todo,
são mais de 200 mil vagas em todo
país, para contratar funcionários
que atuem na formulação do novo
C e n s o.

O edital foi disponibilizado na
última quinta-feira (15) no Diário
Oficial da União (DOU). De acordo
com o documento, são 206,9 mil
vagas no território nacional, sendo
183.021 para recenseador, 18.420 pa-
ra agente censitário supervisor e
5.450 para agente censitário muni-
cipal. No Distrito Federal, foram
disponibilizadas 2.631 vagas para o
primeiro cargo, 322 para o segun-
do e 42 para o terceiro. Os contratos
serão de três a cinco meses, e pode-
rão ser prorrogados.

As inscrições poderão ser feitas
até dia 29 de dezembro no site co-
n he c im e n to. fg v.b r /c o nc u r so s /i b -
gepss21. A taxa de inscrição para os
recenseadores é de R$ 57,50 e de R$
60,50 para os agentes censitários
supervisores e municipais.

De acordo com o edital, haverá a
possibilidade de isenção de taxa
para aqueles participantes que
comprovarem a inexistência de re-
cursos financeiros para o paga-
mento da taxa e também para os
doadores de medula óssea em enti-
dades reconhecidas pelo Ministé-
rio da Saúde.

Os recenseadores receberão
uma remuneração que dependerá
da sua produção, ou seja, aquele
que trabalhar por 25 horas sema-
nais e realizar 50 entrevistas diá-
rias — parâmetros recomendados

pelo IBGE — poderá ter um salário
mensal de R$ 1.895,52. Já os agentes
censitários supervisores terão um
salário fixo de R$ 1.700, enquanto
os municipais receberão R$ 2.100.

O que faz cada função?
Os 2.631 recenseadores do Distri-

to Federal terão a função de aplicar
e preencher o questionário do Cen-
so 2022 do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) após
realizar entrevistas nos domicílios
da capital federal. Segundo o edi-
tal, os aprovados serão priorizados
a trabalhar próximos das suas resi-
dências.

Já os 322 agentes censitários su-
pervisores do Distrito Federal deve-
rão supervisionar o trabalho dos
recenseadores.

Já os 42 agentes municipais te-
rão a competência de garantir a co-

bertura da sua área e a qualidade
das informações coletadas pelos
recenseadores.

P rova s
De acordo com o edital, serão

aplicadas provas objetivas únicas
para as funções no dia 27 de março
de 2021, das 14h30 até às 18h, no ho-
rário de Brasília. As provas objeti-
vas terão 60 questões, sendo dividi-
das em dez questões de língua por-
tuguesa e de raciocínio lógico
quantitativo, cinco de ética no ser-
viço público, 15 de noções de admi-
nistração e situações gerenciais e
20 de conhecimentos teóricos.

Os gabaritos preliminares serão
divulgados um dia após a aplica-
ção, no dia 28 de março, e o resulta-
do final das provas objetivas está
programado para sair no dia 6 de
maio de 2022.

Pai de santo
a b u sad o r
é indiciado
ARY FILGUEIRA
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

O Centro Integrado de Opera-
ções de Segurança (Ciops) de Ci-
dade Ocidental indiciou o pai de
santo Antônio Roberto Silva do
Nascimento, o Betinho, por es-
tupro de vulnerável. Ele é acusa-
do de abusar sexualmente de
uma menina 12 anos que fre-
quentava o terreiro dele, que fi-
ca no Jardim ABC, expansão do
m u n i c í p i o.

O caso foi revelado com exclu-
sividade pelo Jornal de Brasí-
lia. Segundo fontes da polícia
goiana, Betinho começou a
manter relações com a menina
quando ela ainda tinha 11 anos.
O pai de santo obrigava ela a se
relacionar com ele, usando a re-
ligião como forma de chanta-
geá-la. A investigação compro-
vou a denúncia feita pela mãe
da jovem após ela ter sido sub-
metida a um exame do Instituto
de Medicina Legal (IML).

O laudo concluiu que houve
conjunção carnal com a jovem.
Antônio teve um mandado de
prisão requerido pela delegacia
que investiga o caso por ter desa-
parecido. Mas sua advogada ale-
gou que ele tinha receio de ser
agredido por parentes da víti-
ma, que o ameaçaram de morte
quando souberam dos abusos.

Um policial que pediu para
não se identificar revelou que o
inquérito foi concluído no últi-
mo dia 7 (terça-feira). “Ele dizia a
ela que, se ela reagisse, mataria
ela e todas as meninas que esta-
vam na casa”, detalhou o poli-
cial. Esse é primeiro caso com-
provado de abuso sexual come-
tido por Betinho. Mas a polícia
trabalha com a hipótese de ha-
ver outras vítimas, algumas de-
las, maiores de idade.

O caso chegou às autoridades
policiais de Cidade Ocidental no
dia 26 de novembro, quando
uma mulher de 52 anos que tra-
balha para o terreiro Ilê Axé Ca-
tubencimbe fez uma denúncia.

JARDIM ABC

206,9
mil vagas foram abertas em
todo o país

1.895
é o salário máximo do
re c e n s ead o r

27
de março é a data da prova
divulgada pelo IBGE

NÚMEROS
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Vale do Amanhecer ganha
Unidade Básica de Saúde

PLANALTINA E REGIÃO

A décima unidade entregue pela gestão vai atender 200 pessoas por dia
RENATO ALVES/AGÊNCIA BRASÍLIA

ELISA COSTA
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

Com capacidade para realizar
cerca de 200 atendimentos
por dia, a décima Unidade Bá-

sica de Saúde (UBS) entregue pela
gestão de Ibaneis Rocha (MDB) foi
inaugurada ontem, na comunida-
de do Vale do Amanhecer, em Pla-
naltina (DF). Durante o evento, o
chefe do Executivo local comentou
que a obra saiu do papel após três
passagens pela Justiça. “Derruba -
mos três liminares”.

A UBS 8 de Planaltina poderá
atender uma área onde vivem 15
mil pessoas, com o intuito de forta-
lecer a saúde local e auxiliar a po-
pulação que se encontra em vulne-
rabilidade social. São 13 consultó-
rios, sendo quatro para médicos,
três para enfermeiros, quatro con-
sultórios de odontologia, sala de
procedimento, sala de vacina, me-
dicação e farmácia.

Toda UBS tem condição de fazer
o acompanhamento do indivíduo
em todas as fases da vida, e além
dos serviços convencionais, tam-
bém oferece atividades coletivas e
práticas integrativas, como reiki,
aromaterapia, florais de Bach, yo-
ga, entre outras. “Essa é a segunda
UBS na região e também já entre-
gamos uma UPA que parece um
hospital. Queremos fazer cada vez
mais entregas”, comentou Ibaneis.

A obra teve um investimento de
cerca de R$ 3 milhões, sendo R$
2.171.080,00 destinados pelo depu-
tado distrital Cláudio Abrantes.

“Essa unidade teve três liminares
para não acontecer, mas o governa-
dor não abriu mão”, comentou o
parlamentar, que lembrou tam-
bém da época em que os atendi-
mentos eram feitos em um imóvel
improvisado. Ao final, Abrantes co-
memorou a autorização vinda do
Tribunal de Contas do DF (TCDF)
para a instalação da UTI do Hospi-
tal Regional de Planaltina.

A construção foi executada pela
Companhia Urbanizadora da Nova
Capital (Novacap) e foi elogiada pe-
lo secretário de Saúde, Manoel Pa-
fiadache. O líder da pasta não dei-
xou de mencionar a importância
da vacina contra a covid-19, e lem-
brou que com a vinda da variante

ômicron, a dose de reforço é reco-
mendada a toda a população elegí-
vel. “Precisamos sensibilizar quem
não se vacinou”, frisou o secretário,
que também lembrou dos avanços
da gripe H1N1 em outros estados e a
importância da imunização contra
a influenza.

A região administrativa de Pla-
naltina ainda tem outras obras em
andamento, como a reforma da co-
bertura da Feira de Hortifrutigran-
jeiros, a pavimentação da Quadra 6
da Vila Buritis, a pavimentação do
trecho do Córrego do Arrozal e a
construção da quadra sintética na
Estância.

Durante a solenidade de entrega
da UBS, o governador Ibaneis

anunciou a chamada de 400 novos
servidores para a Saúde do DF, com
o objetivo principal de zerar a fila
de espera e abrir outros concursos.
A decisão vai de encontro com a re-
tomada das atividades após quase
dois anos de pandemia, por isso, o
mandatário acredita que é hora de
“ace lerar” na reconstrução da saú-
de pública.

“Estamos contratando não ape-
nas na área das vacâncias, mas
olhando todos os concursos que te-
mos na área da Saúde. Aqueles que
já encerraram os chamamentos,
vamos abrir novos concursos, exa-
tamente para colocar o maior nú-
mero de profissionais a serviço da
população”, frisou Ibaneis Rocha.

Um novo
quartel para
Planaltina
ELISA COSTA
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

“A tropa merecia e vai ter ins-
talações dignas”. As falas são do
secretário de Segurança Pública,
Júlio Danilo, durante a solenida-
de de lançamento da Pedra Fun-
damental da obra do 14º Bata-
lhão de Polícia Militar do DF, em
Planaltina.

A cerimônia contou com a
presença do governador do Dis-
trito Federal, Ibaneis Rocha
(MDB), que lamentou que a cor-
poração estivesse operando em
um local “tão deplorável” e re-
forçou: “Eu venho trabalhando
desde o início para recuperar a
moral da polícia. Os índices de
criminalidade no DF refletem o
respeito que eu tenho por esse
pessoal”.

De acordo com o secretário
Júlio Danilo, os índices de crimi-
nalidade na capital federal vêm
diminuindo, e o ano de 2021 re-
gistra atualmente a menor taxa
em toda a história do DF. Porém,
atualmente a PMDF tem um dé-
ficit de 4 mil profissionais, que
se aposentaram após a Reforma
da Previdência. Segundo o go-
vernador , existem 11 mil atuan-
tes, sendo que o ideal é 15 mil.
Por essa razão, Ibaneis continua
engajado em promover mais
contratações para a área.

POLÍCIA MILITAR

Intuito do GDF é fortalecer a saúde local e auxiliar a população que se encontra em vulnerabilidade social

11
MIL POLICIAIS

MILITARES ESTÃO NA
ATIVA NO DF
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Após sucesso
no ano
passado, a
s eg u n d a
edição projeto
B ra s í l i a
I l u m i n ad a
começa em 22
de dezembro,
quando será
lançada a
i n f raest r u tu ra
de 415.770
m et ros
quadrados de
área enfeitada
que vai se
estender do
C o n g res s o
Nacional até a
Igreja Rainha
da Paz

Evento traz à tona raízes do motociclismo
BRASÍLIA MOTO FESTIVAL

AMANDA KAROLYNE
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

Como um aquecimento para o
próximo ano, O Brasília Moto Festi-
val (BMF 2021) acontece entre hoje
e amanhã na ExpoBrasília, o pavi-
lhão de exposições do Parque da Ci-
dade, com entrada franca e doação
voluntária de um quilo de alimen-
to não-perecível. O Festival chega
com a ideia de trazer de volta as raí-

zes mais antigas das celebrações
para quem gosta de rock clássico e
m o t o c i c l i s m o.

O Brasília Moto Festival agrega
elementos ao turismo e reúne cul-
tura, gastronomia, lazer e o artesa-
nato local em uma tendência que
cresce e reafirma Brasília como
destino turístico de Mototurismo e
de grandes festivais. Seguindo os
protocolos de segurança, o BMF
2021 vai exigir a apresentação do

comprovante de vacinação, con-
forme o decreto publicado pelo
Governo do Distrito Federal. Tam-
bém haverá a distribuição de álco-
ol gel e máscaras para garantir a se-
gurança do público.

"O Brasília Moto Festival está res-
gatando a simplicidade que o mo-
tociclista gosta", conta o idealiza-
dor do evento, Marco Portinho. Se-
gundo ele, o BMF 2021 é o pré-lança-
mento do grande evento que acon-

Em parceria com a
Secretaria de Saúde,
postos temporários
de vacinação serão
montados ao longo
dos 30 dias de evento
no centro da capital.

LUCIANA COSTA
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

A capital está prestes a se trans-
formar em uma “c i da de - lu z”.
O Brasília Iluminada traz as

luzes de Natal para os gramados da
Esplanada até a Praça do Cruzeiro,
com um mês de programação, dos
dias 22 de dezembro de 2021 a 20 de
janeiro de 2022. Pautado em um
modelo sociossustentável, o even-
to é gratuito e totalmente acessível
para idosos, crianças e pessoas
com deficiência.

Neste ano, a novidade é a inau-
guração da Praça do Buriti, em fase
final de reformas das fontes para
ser decorada com as luzes natali-
nas. Também será disponibilizada
infraestrutura para os comercian-
tes, tanto para os expositores de ar-

tecerá entre 20 e 24 de abril na capi-
tal, para aproveitar o aniversário
de Brasília. Apesar disso, ele desta-
ca que o que era para ser só um
“l an ça me nto ”, virou um grande
evento. "Vem moto de Goiânia, Ri-
beirão Preto, vários lugares. Estou
impressionado com o rumo que o
evento está tomando, acho que é
por causa da pandemia e a quanti-
dade de tempo que as pessoas fica-
ram retidas em casa", afirma.

Dez bandas regionais de rock
clássico fazem parte da programa-
ção, que também conta com expo-
sições de carros antigos, cami-
nhões, triciclos e motos. "Eu ando
de triciclo e estou trazendo a galera
do jipe, da moto, do carro antigo,
do triciclo... Estou reunindo as tri-
bos", conta Marco, orgulhoso. A
ideia, segundo ele, é “enaltecer o es-
pírito motociclista raíz e valorizar
as origens do movimento”.

tesanatos quanto para de lanches e
refeições. Em coletiva de imprensa,
o secretário de Economia, André
Clemente, esclareceu que “a in-
fraestrutura (das barracas) será pa-
dronizada, o que garante o cum-
primento das regras sanitárias, co-
mo o distanciamento social.”

Haverá o rodízio entre os comer-
ciantes, que será da seguinte for-
ma: os que usarem a estrutura por
alguns dias, cederão para outros
ocuparem em outros dias — demo -
cratizando a utilização do ambien-
te e o acesso aos visitantes. O cadas-
tro dos interessados é feito pela Se-
cretaria de Cidades, junto com Ad-
ministração Regional de Brasília.
Em parceria com a Secretaria de
Saúde, postos temporários de vaci-
nação serão montados ao longo da
e x p o s i ç ã o.

Geração de emprego
Com 415 mil metros quadrados

de área utilizada, maior que o ano
anterior, o evento custará R$ 14 mi-
lhões, vindos de verbas aprovadas
pelo Legislativo, e estima-se que se-
rão gerados mais de seis mil em-
pregos diretos para área de even-
tos. Elaborado em 11 pontos, o pro-
jeto passará pelo eixo central de

Brasília com atrações instagrameá-
veis, como as árvores coloridas de
Natal e gigantes caixas de presen-
tes, além das projeções com men-
sagens de prosperidade para 2022
em árvores e no anexo do Buriti.

Programação cultural
O espaço Céu de Brasília Cultural

contará com apresentações de cer-
ca de 500 artistas e bandas da cida-
de no decorrer da programação de
trinta dias, além da participação de
60 artesãos. Para quem não puder
se locomover até o centro da capi-
tal, o Trenó Luz passará por 33 re-
giões administrativas, com uma
carreata com Papai Noel em cená-
rio natalino.

Responsabilidade social
O aspecto social será contempla-

Capital vai se transformar
em “cidade-luz” por 30 dias

do pela produção de mochilas para
alunos de escolas públicas do DF a
partir da reutilização das lonas do
evento. Para a prestação do serviço,
serão contratadas 40 costureiras lo-
cais da Associação Mãos que Criam,
localizada na Estrutural. Haverá
também o espaço Solidariedade,
designado para receber doações.

O secretário de Economia garan-
tiu a continuidade do evento para
os próximos anos. “Será montado
um comitê entre Executivo, Legis-
lativo e sociedade civil para que to-
do ano seja feito o planejamento e
a execução do Brasília Iluminada”,
afirmou André Clemente. A inicia-
tiva do Governo do Distrito Federal
é coordenada pelas secretarias de
Economia, Cultura e Economia
Criativa, Desenvolvimento Social e
Tu r i s m o.

Segunda edição do
Brasília Iluminada
reúne arte e magia
para o brasiliense
celebrar as festas
de fim de ano
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GDF aguarda
orientações
do Ministério

VACINAÇÃO PARA MAIORES DE 5 ANOS

Anvisa aprovou aplicação da Pfizer
em crianças, mas Secretaria de
Saúde espera pelo governo federal

BRENO ESAKI/AGÊNCIA SAÚDE DF

Pfizer pode prevenir com segurança problemas da covid em crianças

GABRIEL DE SOUSA
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

Com o uso aprovado na manhã
de ontem pela Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (An-

visa), a vacina contra o coronavírus
para crianças de 5 a 11 anos, produ-
zida pela Pfizer-Biontech, será apli-
cada em breve na população desta
faixa etária em todo o país. No Dis-
trito Federal, a Secretaria de Saúde
diz que não pode tomar decisões
sobre a imunização do público no
m o m e n t o.

De acordo com o secretário da
Saúde, General Manoel Pafiadache,
é necessário que o Governo do Dis-
trito Federal (GDF) aguarde primei-
ramente por uma portaria do Mi-
nistério da Saúde “para identificar
o que fazer, quando fazer, e princi-
palmente a questão das doses que
virão para o DF”. Pafiadache lem-
brou que a pasta é “extremamente
a li ad a” ao Plano Nacional de Imu-
nização (PNI) e ao Plano Nacional
de Operacionalização da Vacinação
contra Covid-19 (PNO), e que desta
forma, não poderia dar mais decla-
rações sobre o planejamento da
aplicação da vacina da Pfizer nas
crianças brasilienses antes do pro-

nunciamento oficial da pasta.
De acordo com Pafiadache, há

268 mil crianças de 5 a 11 anos no
Distrito Federal, público que, em
breve, deve ir para os postos de va-
cinação da capital federal.

Nesta manhã de ontem, o geren-
te geral de medicamentos da Anvi-
sa, Gustavo Mendes, afirmou que a
nova vacina da Pfizer, diferente das
utilizadas em pessoas acima de 12
anos, pode prevenir com seguran-
ça as complicações do coronavírus.
“Não há relato de nenhum evento
adverso sério, de preocupação ou
relato relacionado a casos muito
graves ou mortalidade por conta
da vacinação”, afirma.

Durante a coletiva, o secretário
adjunto de assistência à saúde, Fer-
nando Erick, disse que as vacinas
devem ser valorizadas por serem a
forma mais eficaz de se combater a
doença que já vitimou mais de dez
mil pessoas no DF. “Hoje, a vacina-
ção é o recurso mais efetivo dispo-
nível para prevenir a gravidade dos
casos, para prevenir a internação e
o óbito.” Fernando Erick aprovei-
tou a oportunidade para concla-
mar a população que ainda não foi
aos postos de saúde para se vaci-
nem o quanto antes, e prometeu

ações para a vacinação completa
da capital federal para o ano que
vem. “Se vacinar é um ato de cida-
dania, civilizatório, de consciência
coletiva, e é um ato que nós vamos
persistir em todo o ano de 2022”,
concluiu o secretário adjunto.

Rest r i ç õ es
O secretário da Saúde General

Manoel Pafiadache disse que as no-
vas restrições de entrada de locais
para pessoas não vacinadas pas-
sam por um processo de análise
entre a pasta e o governador Iba-
neis Rocha, e que novas medidas
podem ser tomadas com o estudo
dos números da doença no DF.
"Nós não estamos fechados para
nenhum tipo de restrição. A gente
analisa o momento, todos os dados
da epidemia para tomarmos al-
gum tipo de atitude. O governador
acompanha, eu realmente passo os
dados para ele, e é desse jeito que a
gente vai tocar", disse.

Pe q u e n os
c o m e rc i a ntes
reg u l a r i zad os

LUCIANA COSTA
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

A Câmara Legislativa do Dis-
trito Federal (CLDF) aprovou o
projeto de lei que permite o uso
de áreas públicas por pequenos
comerciantes. A proposta atin-
ge trailers, quiosques, bancas de
jornais, boxes e lojas instaladas
nos terminais rodoviários.

Serão emitidas permissões de
uso qualificadas para estes pro-
prietários situados no território
do DF, desde que comprovada a
ocupação até janeiro de 2019. E,
ainda, que a dimensão da área
ocupada não tenha sofrido alte-
ração após o mesmo mês.

O deputado Cláudio Abran-
tes, autor do projeto, reforçou
que “trata-se de um projeto de
lei, que traz incentivos à econo-
mia e aos pequenos empreende-
dores do DF, e visa a proteger e
levar dignidade aos represen-
tantes dos segmentos”. O proje-
to segue para a sanção do gover-
nador Ibaneis Rocha

Menos imposto
A partir de 2023, será cobrado

menos imposto sobre refeições
fornecidas por bares e restau-
rantes. A CLDF aprovou a redu-
ção nos convênios relativos ao
ICMS, de nº 91/2012, por meio da
apreciação do Projeto de Decre-
to Legislativo nº 241/2021.

A medida promete a redução
do imposto para estes estabele-
cimentos comerciais, os quais
pagavam dobrado — ao com-
prar os alimentos e novamente
na venda das refeições. De acor-
do com a deputada Júlia Lucy, a
redução do imposto traz um im-
pacto em toda a cadeia de con-
sumo e de produção.

USO DE ÁREAS PÚBLICAS

S A I BA MAIS
» Segundo a Saúde, 221 mil

brasilienses ainda não se
vacinaram, sendo 44 mil
adolescentes e 177 mil adultos
com mais de 18 anos. Também
restam 220 mil pessoas aptas a
receberem a segunda dose do
imunizante, e que ainda não
foram aos postos de saúde.

» De acordo com o diretor de
vigilância epidemiológica,
Fabiano dos Anjos, 91,41% dos
brasilienses com mais de 12
anos já começaram o seu
esquema vacinal recebendo
pelo menos uma dose, e 80,64%
já receberam duas aplicações.
Considerando a população total
do DF, há 68,09% com a
segunda dose ou a dose única já
aplicada, e 75,29% de
brasilienses que já receberam
pelo menos uma dose.
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Mendonça é
p ó s - g rad u ad o
em direito pela
U n i ve rs i d ad e
de Brasília
(UnB) e tem
doutorado pela
U n i ve rs i d ad e
de Salamanca,
na Espanha.

S A I BA MAIS
» No governo Bolsonaro desde

o primeiro dia, André
Mendonça apadrinhou a
indicação de Milton Ribeiro,
também pastor presbiteriano,
para chefiar o Ministério da
E d u caç ão.

» Em abril de 2020, Mendonça
deixou o comando da
Advocacia-Geral da União
para assumir o Ministério da
Justiça após a saída do
ex-juiz Sergio Moro.

» À frente da pasta, foi alvo de
críticas por ter pedido a
abertura de inquéritos contra
críticos de Bolsonaro. Depois,
em uma nova reforma
ministerial, Mendonça
retornou à AGU, onde ficou
até ser indicado ao STF.

S u p re m o
cede e libera
paga m e ntos

A crise política entre o Con-
gresso e o Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) em torno da manu-
tenção do orçamento secreto te-
ve seu último capítulo em 2021
nesta quinta-feira. A maioria
dos ministros da Corte decidiu
manter a liminar expedida pela
vice-presidente Rosa Weber no
início do mês, quando foram
garantidos os pagamentos via
indicações de emendas de rela-
tor-geral do orçamento (RP-9) - o
dispositivo legal utilizado pelo
governo do presidente Jair Bol-
sonaro (PL) para arregimentar
apoio político no Legislativo,
mediante repasses de recursos,
sem adoção de critérios técni-
cos, aos redutos eleitorais de
parlamentares aliados.

O Supremo julga o caso da li-
beração das emendas RP-9 des-
de terça-feira, no plenário vir-
tual da Corte - plataforma em
que os votos são apresentados à
distância, sem discussões mais
profundas envolvendo todos os
ministros e longe do amplo es-
crutínio público da TV Justiça. A
votação foi encerrada às 23h59
de hoje.

Seguiram o voto da relatora,
Rosa Weber, os ministros Gil-
mar Mendes, Ricardo Lewan-
dowski, Dias Toffoli, Luiz Fux,
Alexandre de Moraes e Luís Ro-
berto Barroso. A divergência foi
inaugurada por Edson Fachin,
que taxou o orçamento secreto
de "obscuro" e acordo "envergo-
nhado de si mesmo". Ele foi se-
guido por Cármen Lúcia.

A decisão do Supremo repre-
senta o endosso ao recuo de Ro-
sa Weber na disputa com as lide-
ranças do Congresso. No último
dia 6, a vice-presidente desfez
um dos trechos da decisão pro-
ferida pela Corte em novembro,
por 8 votos a 2, e liberou a execu-
ção das emendas de relator em
2021. Ela atendeu aos pedidos
dos presidente da Câmara, Ar-
thur Lira (Progressistas-AL), e do
S e n a d o,  R o d r i g o  P a c h e c o
(PSD-MG), que alegaram riscos
de paralisação de serviços es-
senciais da administração pú-
blica, caso não fosse possível fa-
zer os pagamentos já previstos
no orçamento secreto.

O Congresso e o Executivo
adotaram parcialmente as me-
didas impostas por Rosa Weber
para solucionar o impasse das
emendas, especialmente no
quesito transparência, embora
os parlamentares beneficiados
pelo esquema sigam longe dos
radares do público.

Mendonça toma posse no
STF em cerimônia a jato
Ele é o segundo indicado de Bolsonaro a assumir um assento no tribunal

SEM DISCURSO

berto Martins, também estavam
no páreo e trabalharam para o en-
f r a q u e c e r.

Mendonça é pós-graduado em
direito na Universidade de Brasília
e tem doutorado em Estado de di-
reito e governança global e mestre
em estratégias anticorrupção e po-
líticas de integridade pela Universi-
dade de Salamanca, na Espanha.

Nascido em Santos (SP), Men-
donça integrava a Advocacia Geral
da União (AGU) desde 2000, quan-
do encerrou sua atividade como
advogado concursado da Petro-
bras (1997-2000). No governo Mi-
chel Temer (MDB), foi corregedor
na gestão de Fabio Medina Osório
como advogado-geral.

Em outubro de 2002, publicou
no jornal Folha de Londrina um arti-
go otimista sobre a eleição de Lula.
No texto, intitulado "O povo se dá
uma oportunidade", Mendonça
afirma que "o Brasil cresceu e seu
povo amadureceu, restando con-
solidada a democracia não só por-
que o novo presidente foi eleito pe-
lo povo, mas porque saiu do pró-
prio povo.” Conheceu Bolsonaro
em 21 de novembro de 2018, no
mesmo dia em que foi escolhido
para comandar a AGU. A conversa,
no gabinete da transição no Centro
Cultural Banco do Brasil de Brasí-
lia, durou cerca de 40 minutos.

O ex-advogado-geral da União e
ex-ministro da Justiça André
Mendonça tomou posse on-

tem como ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF). Ele é o se-
gundo indicado do presidente Jair
Bolsonaro (PL) a assumir um assen-
to no principal tribunal do país.

Em uma cerimônia que contou
com a presença do chefe do Execu-
tivo e dos presidentes dos demais
Poderes, Mendonça fez o juramen-
to de cumprir a Constituição e não
discursou.

Em uma breve fala, o presidente
do STF, Luiz Fux, leu o currículo de
André Mendonça e deu as boas-vin-
das ao novo ministro. Além disso,
agradeceu a presença do chefe do
Executivo e das demais autorida-
des presentes. Como não apresen-
tou o cartão de vacinação, o presi-
dente teve de testar para coronaví-
rus para poder entrar na Corte. Du-
rante toda a cerimônia, usou más-
cara, assim como todos os demais
presentes. Como Gilmar Mendes, o
decano do STF, não estava presente,
coube a Ricardo Lewandowski, se-
gundo mais antigo, e a Kassio Nu-
nes Marques, o mais novo inte-
grante do tribunal, acompanha-
rem Mendonça até a assinatura do
termo de posse. Além de Gilmar, a
ministra Cármen Lúcia também
não esteve na cerimônia.

O escolhido de Bolsonaro assu-
mirá a vaga deixada em julho por
Marco Aurélio, que se aposentou
porque atingiu os 75 anos, idade li-
mite para integrar o STF. Mendon-
ça, porém, enfrentou diversas re-
sistências no Senado Federal e sua
sabatina ficou travada por mais de
quatro meses na Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ). Ao fi-
nal, no entanto, teve o nome apro-
vado por 47 a 32, registrando a
maior quantidade de votos contrá-
rios dentre os atuais magistrados
do Supremo.

M ot i vos
As dificuldades ocorreram, prin-

cipalmente, por dois motivos. Pri-
meiro, por ter fama de ser um de-
fensor dos métodos da operação
Lava Jato, o que é alvo de críticas da
classe política. Segundo, porque foi
indicado por Bolsonaro para cum-
prir com a promessa de que indica-
ria para o STF um ministro "terri-
velmente evangélico", como forma
de fazer um aceno a fiéis desta reli-
gião e a pastores como Silas Mala-
faia. Ele é pastor na Igreja Presbite-
riana Esperança, na capital federal.

Além disso, outros nomes mais
próximos do Congresso, como o
procurador-geral da República, Au-
gusto Aras, e o presidente do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), Hum-

ORÇAMENTO SECRETO
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Torneio de transparência
O Radar do Congresso, ferramenta para busca e análise

de dados dos parlamentares do Congresso, apontou a
brasiliense Leila Barros (foto ), do Cidadania, como a
senadora mais transparente nas redes sociais. Atualizado
neste mês, o ranking mostra que a parlamentar tem nota 4
de transparência, no ranking de zero a cinco. Ela também
figura na segunda posição entre os 81 senadores. O mais
bem avaliado é o
paranaense Oriovisto
Guimarães, do Podemos,
com nota 5. A avaliação
leva em conta 11
indicadores de
transparência digital,
como presença nas redes
sociais, atualização de site
próprio, divulgação das
contratações com a verba
indenizatória e ampla
publicidade relativa aos
servidores contratados,
funções exercidas e
sa l á r i os .

UM PALANQUE PARA CIRO
O PDT do Distrito Federal tem a

missão de construir na capital um
palanque para seu candidato
presidencial Ciro Gomes (foto ). Não
está fácil. O partido tem um candidato
natural ao Palácio do Buriti, o
ex-deputado Joe Valle, que conseguiu
repercussão ampla quando presidiu a
Câmara Legislativa. No entanto, admite
o presidente regional do PDT, Georges
Michel, está difícil ampliar o arco de
alianças para fortalecer Ciro na capital.
Por enquanto estão adiantadas apenas
as conversações com PV e Rede.

doA LT O d aTORRE e d u b r i to. 2 52 52 5 @ g m a i l .c o m
Eduardo Brito

Nada de Moro
Uma alternativa de peso para

fortalecer o palanque seria a coligação
com o senador José Antonio Reguffe, que
já venceu bem uma eleição majoritária e
pertenceu ao próprio PDT até a metade
de seu mandato. Já houve contatos
nesse sentido. Reguffe pode ser
candidato a governador ou compor a
chapa majoritária do partido buscando a
reeleição ao Senado. O problema aí seria
a compatibilização das candidaturas
presidenciais de Ciro e do ex-ministro
Sérgio Moro. O PDT nem pensa em uma
coligação com o Podemos de Reguffe por
conta da presença de Moro no partido.
“O Brasil não pode ser elemento de nova
experiência de laboratório, apostando no
desconhecido, como já fez com Collor e
B o l s o n a ro”, diz Georges Michel.

Sem acordo
Mesmo na hipótese de uma

desistência de Ciro, hipótese que
Georges Michel nem comenta, o apoio
a Moro seria impensável para o PDT.
Ciro se vê hoje apertado pela
polarização de Lula e Bolsonaro,
incomodado pela proliferação de
nomes de terceira via, pressionado pela
dificuldade de crescer nas pesquisas e
desgastado, como em campanhas
anteriores, pelas arestas que ele próprio
cria. Mesmo assim, sua candidatura
resiste e o PDT brasiliense só trabalha
com essa hipótese. De qualquer forma,
com Moro concorrendo pelo Podemos,
uma aliança com Reguffe só seria
possível se o senador trocasse de
partido. Eventualmente indo
para o próprio PDT.

Na chapa
De qualquer forma, o PDT tem esperanças na eleição do Distrito Federal. A

ex-deputada Eliana Pedrosa, que em 2018 disputou o Buriti, filiou-se ao partido e
deve ser a principal puxadora de votos para a Câmara dos Deputados. Para a
Câmara Legislativa o PDT conta com dois distritais que devem concorrer à
reeleição, Cláudio Abrantes, se permanecer no partido, e Reginaldo Veras.

Mais dinheiro
para Papai Noel

O comércio brasiliense
está em alta: pesquisa
do Sindivarejista constatou
que 1,5 milhão de pessoas
estão recebendo o 13º salário
no DF e, delas, 28% disseram
que vão usar parte do
dinheiro para pagar
dívidas, principalmente
cartões de crédito,
condomínio e mensalidade
escolar. No último Natal, os
endividados eram 39%.
Com isso sobrará mais
dinheiro para as vendas
de Natal. Afinal, o 13º salário
injetará até o dia 20
próximo R$ 7,054 bilhões
na economia do Distrito
Federal contra R$ 6,2 bi
do natal de 2020.

Até 14% de
au m e nto
nas vendas

As vendas devem crescer
entre 12% e 14% contra uma
retração de 2% no do último
Natal, quando os efeitos da
pandemia causaram queda
nas vendas, diz o presidente
do Sindicato do Comércio
Varejista, Edson de Castro.
Ou seja, a expansão pode
chegar até a 16%. Na Capital,
o valor médio do 13º é um
dos maiores do país: R$ 4.541.
Segundo Edson, as festas de
fim de ano devem colocar na
economia local mais de R$
670 milhões contra R$ 190
milhões de 2020.

Decisão até março
O senador brasiliense José Antonio Reguffe

avisa: fixou um prazo para decidir se disputa a
reeleição ou concorre ao Buriti. Deve definir seu
futuro político em fevereiro ou março.

Coisa de malvado
Gente malvada produziu uma inserção curta que já está

circulando pelas redes sociais e antecipa o clima eleitoral
do Distrito Federal. Começa com uma citação do senador
brasiliense Izalci Lucas, farpeando o Buriti, ao dizer que
“esse governo focou em grandes obras”. Segue-se uma
relação de investimentos feitos na gestão de Ibaneis,
como o Túnel de Taguatinga, o Complexo Viário Joaquim
Roriz na Saída Norte, a requalificação do SRTV Sul, a
Creche Pública do Sol Nascente-Por do Sol, o Itapoã
Parque, as sete novas UPAS e por aí vai. Termina com nova
imagem de Izalci, já candidato a governador, dizendo em
entrevista de 5 de dezembro que o atual governo só
investiu em grandes obras.

LEONARDO BENASSATTO/REUTERS
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Lula mantém folga
em nova pesquisa

PRIMEIRO TURNO NO DATAFOLHA

Petista tem 48% dos votos, ante 22%
de Bolsonaro, 9% de Moro, 7% de
Ciro Gomes. Doria fica com 4%.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva (PT) mantém folgada
dianteira na corrida presiden-

cial para 2022 neste momento,
com o atual titular do Planalto, Jair
Bolsonaro (PL), em segundo lugar.
A entrada do ex-juiz Sergio Moro
(Podemos) na disputa, por sua vez,
embolou a chamada terceira via.

É o que mostra pesquisa do Data-
folha realizada de 13 e 16 de dezem-
bro com 3.666 pessoas com mais de
16 anos, presencialmente em 191 ci-
dades do país. A margem de erro é de
dois pontos para mais ou menos.

Foram feitas duas simulações,
uma fechando o leque de candida-
tos e outra, o expandindo aos no-
mes até aqui colocados. Nelas, a
vantagem de Lula sobre os rivais é
suficiente para garantir a vitória do
petista já no primeiro turno.

No cenário A, o petista tem 48%,
ante 22% de Bolsonaro, 9% de Moro,
7% do ex-governador Ciro Gomes
(PDT) e 4% do governador paulista,
João Doria (PSDB). Dizem que vota-
rão em nulo, branco ou ninguém,
8%, e 2% não souberam responder.

Na hipótese B, não há diferença
no pelotão inicial: Lula tem 47%,
Bolsonaro, 21%, Moro e Ciro, as mes-
mas intenções do A. Doria fica na
mesma, oscilando para 3%.

Aí surgem os nomes alternati-
vos: os senadores Simone Tebet
(MDB) e Rodrigo Pacheco (PSD)
com 1%, e sem pontuar o senador

REUTERS/RAHEL PATRASSO

Lula ensaia sua aproximação dos 50% de intenções de voto, fortalecendo vitória já no primeiro turno

Cabo Daciolo desiste
de pré-candidatura e
declara voto em Ciro

QUE PENA!

ALEX FERREIRA/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Cabo Daciolo foi candidato a presidente nas eleições de 2018

Alessandro Vieira (Cidadania-SE), o
ex-ministro Aldo Rebelo (sem par-
tido) e o cientista político Felipe
d'Ávila (Novo). Nulos/brancos/nin-
guém e não sabem também repe-
tem o cenário A.

Não é possível fazer uma compa-
ração direta com o levantamento
anterior, feito nos dias 13 a 15 de se-
tembro, dados os cenários diferen-
tes. Mas é possível observar que a
entrada de Moro, principal fato po-
lítico desta etapa da disputa só alte-
rou o jogo de forma mais substan-
cial no pelotão da dita terceira via.
Ele parece agregar alguns votos de
Bolsonaro, outros de Ciro e outros
de brancos e nulos. Já Lula ensaia
sua aproximação dos 50% de inten-
ções de voto e Bolsonaro oscila ne-
gativamente. Isso fica mais claro na
pesquisa espontânea, que é com-
parável nos levantamentos.

Em setembro, o petista tinha 27% e
agora, subiu a 32%. O presidente osci-
la na margem de erro, de 20% para
18%. E Moro surge do nada com 2%.
Nela, quando o eleitor não é apresen-
tado aos nomes à disposição, salta
aos olhos os 36% que dizem não saber
em quem vão votar. Em termos de
perfil de eleitorado, poucas mudan-
ças ante pesquisas anteriores. Lula se-
gue com seu melhor desempenho
entre os mais jovens (54% no cenário
A, 53% no B), menos escolarizados
(56% em A e B) e mais pobres - 56% e
55%, respectivamente (Igor Gielow).

CNT mostra
c res c i m e nto
de Moro

Em outra pesquisa divulgada on-
tem, desta vez da Confederação Na-
cional da Indústria (CNT) em par-
ceria com o Instituto MDA, Lula
aparece com 43% das intenções de
voto e o presidente Bolsonaro tem
a preferência de 26% dos eleitores.
O levantamento foi feito de 9 a 11 de
dezembro com 2.002 entrevistas
presenciais.

O ex-ministro Sérgio Moro (Po-
demos) aparece com 9% das inten-
ções de voto na pesquisa estimula-
da, enquanto Ciro Gomes (PDT)
tem 5% da preferência e João Doria
(PSDB), 2%. Os demais candidatos,
entre eles Rodrigo Pacheco (PSD) e
Luiz Felipe D'Avila (Novo) não al-
cançaram 1%.

O resultado não mostra diferen-
ças significativas com o levanta-
mento anterior, publicado em ju-
lho, quando Lula tinha 41% e Bolso-
naro aparecia com 27%. Moro, por
sua vez, teve um avanço após ser
lançado pelo Podemos na pré-cam-
panha: cresceu de 6% para 9%.

A nova pesquisa traz um compo-
nente diferente: o plano B dos elei-
tores. Sérgio Moro é a segunda op-
ção de voto para 22% dos eleitores
de Bolsonaro. Ciro, por sua vez, tem
o potencial de conquistar 25% dos
votos de Lula, nesse quesito.

Em um eventual segundo turno
entre Bolsonaro e Lula, o petista te-
ria 53% dos votos, contra 31% de Jair.

Ação sem interferência

O ex-deputado Cabo Daciolo
(Brasil 35) desistiu nesta quin-
ta-feira da pré-candidatura à Pre-
sidência da República e declarou
voto em Ciro Gomes (PDT). O
anúncio foi feito em live transmi-
tida na página do político no Fa-
cebook.

"Irmãozão, no dia da eleição,
em 2022, na contagem dos votos,
se você tiver um vo-
to lá, saiba que esse
voto foi do Cabo
Daciolo", disse Da-
ciolo referindo-se
ao ex-governador
do Ceará.

"Eu não sei por-
que estou fazendo
isso. Eu sei que o
Criador está man-
dando eu falar isso
para você", completou.

No vídeo de 22 minutos, Dacio-
lo justifica a saída da disputa pre-
sidencial pelo Brasil 35 (antigo
PMB) pelo partido ser pequeno e
não ter possibilidade de partici-
par de debates.

"Deus está me tocando aqui e
eu quero falar pra você que Cabo
Daciolo não é mais pré-candidato

à Presidência da República. Eu
não sou mais pré-candidato à Pre-
sidência da República. Eu cheguei
agora no aeroporto, vou correr
pra anunciar agora pro partido,
não sei qual porta vai ser aberta."

Daciolo ainda sinalizou que po-
de ser "candidato a nada" nas pró-
ximas eleições, mas quer discutir
suas opções com a sigla, levantan-

do opções para o Se-
nado e governo do
Rio de Janeiro.

No Twitter, Ciro
Gomes agradeceu
ao Cabo Daciolo pe-
las "palavras cari-
nhosas e o abraço
fraterno de ontem".
Os dois se encontra-
ram na casa do pe-
detista, no Ceará, e

Daciolo descreveu que Ciro Go-
mes estava "muito abalado" com
a operação da Polícia Federal, que
deflagrou operação contra o
ex-governador do Ceará e seu ir-
mão, Cid Gomes, para apurar en-
volvimento em um suposto es-
quema de fraude e pagamento de
propina durante as obras entre
2010 e 2013 do estádio Castelão.

A chance de ter havido uma in-
terferência ou pedido de Jair Bol-
sonaro na operação que realizou
buscas em endereços de Ciro e
Cid Gomes é praticamente zero,
dizem delegados experientes, in-
cluindo críticos do presidente e
da atual gestão da PF.

A leitura é a de que, desde sem-
pre, a classe política busca teorias
da conspiração para justificar in-
vestigações que sofrem, tática
que encontra campo fértil sob
Bolsonaro, que age há três anos
no sentido de tentar fragilizar as
instituições.

A investigação, sobre fatos de
2010 a 2013, teve início em 2017 e é
conduzida por um delegado do
Ceará, com autonomia para tra-
çar sua linha de apuração. Não é a

primeira, nem será a última, ope-
ração deflagrada sobre episódios
ocorridos há muito tempo. O pe-
dido passa pelo Judiciário, que
autorizou as medidas.

Se uma interferência está des-
cartada, também não se risca a
possibilidade de ter havido ex-
cesso ou de o caso ser frágil, com
poucos indícios para sustentar
uma busca, o que vai ficar mais
claro na medida em que os ele-
mentos do inquérito se torna-
rem públicos. A cúpula da PF,
por exemplo, classificou a ação
como lava-jatista, no sentido, di-
zem eles, de ser midiática e ter
escolhido diligências ostensi-
vas antes de outras mais básicas
(Camila Mattoso,  da Folha-
press).

Daciolo ainda
sinalizou que

pode ser
"candidato a

nada" nas
p ró x i m a s
e l e i ç õ es .
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Mais um ataque às vacinas
N E G AC I O N I S M O

Bolsonaro divulga em suas redes sociais vídeo em que imunizante é chamada de “p o rca r i a”
JA I R B O LS O N A RO -T W E E T-VA C I N A

Crítico da vacina teve vídeo
compartilhado pelo presidente

O presidente Jair Bolsonaro (PL)
voltou a atacar ontem a eficá-
cia da vacina contra a covid-19.

O chefe do Executivo federal com-
partilhou em suas redes um vídeo
que sugere, erroneamente, que o
imunizante não é eficaz contra o
novo coronavírus. Na peça postada
por Bolsonaro, um homem chama
a vacina contra a covid-19 de "por-
caria" e diz que ela não funciona
por não impedir transmissão e in-
fecção, ao contrário do que ocorre-
ria com outros imunizantes dire-
cionados a outras enfermidades.

Na verdade, nenhuma vacina é
100% eficaz contra qualquer doen-
ça. No caso do coronavírus, já está
comprovado que as vacinas em

uso no Brasil reduzem a transmis-
são e os riscos de que uma pessoa,
quando infectada, desenvolva for-
mas mais graves da doença. Ou
mesmo que ela morra.

O vídeo compartilhado por Bol-
sonaro ainda sugere que há pes-
soas "morrendo de outras causas
adversas" que seriam ocultadas
sob o nome da variante ômicron.

"A gente desde que tomou vacina
de poliomielite, sarampo, rubéola,
o que seja, são vacinas que você to-
mou e você nunca mais teve aquela
doença. Você associou: 'Estou vaci-
nado, estou imunizado, estou imu-
ne, não vou pegar mais aquela
doença'", diz o homem no vídeo.

"E com esse psicológico aí, todo

mundo foi induzido a tomar essa
porcaria porque achou que estaria
imune. Resultado: os que se vacina-
ram estão passando a doença e não
estão imunes. Tem muita gente
morrendo, morrendo de outras
causas adversas que estão dando
nome de variante ômicron e qual-
quer outra coisa", segue.

"O que a gente quer é justamente
a liberdade de poder escolher sem
ser cerceado do nosso dever, da
nossa profissão, do nosso direito
de trabalhar como um cidadão co-
mum", diz o homem no vídeo.

O vídeo foi publicado por Bolso-
naro em resposta a uma postagem
feita pelo ministro da Infraestrutu-
ra, Tarcísio Gomes de Freitas - que

nada tinha a ver com vacinas. "Bom
dia. A caminho de Patos de Minas
(MG) p/ falar sobre a grande notícia
da semana, o novo Marco Legal das
Ferrovias. Já recebemos 48 pedidos
para construção de mais de 15 mil
km de estradas de ferro privadas
em 16 unidades da federação. Revo-
lução nos transportes em anda-
mento", escreveu Tarcísio em sua
conta no Twitter. O presidente, en-
tão, respondeu com o vídeo.

No último sábado (11), Bolsonaro
voltou a defender a administração
de hidroxicloroquina para pacien-
tes contaminados pelo coronaví-
rus, apesar de estudos já terem indi-
cado sua ineficácia para a covid-19.
(Mônica Bergamo, da Folhapress)
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MOTOCIATA SALVA?
Derretendo nas pesquisas de intenção de votos, o presidente

Jair Bolsonaro (PL) tem sido aconselhado por aliados e assessores
a viajar para todas as regiões do país, a partir de Janeiro, para
inaugurar obras e explorar veículos de comunicação locais –
principalmente rádios – para propagar as ações do governo.
Na rota da reeleição de Bolsonaro, também está sendo desenhado
o novo roteiro das chamadas motociatas (foto ). A avaliação
dos assessores palacianos é de que os sete encontros sobre
duas rodas realizados neste ano geraram boa repercussão
pela grande adesão de apoiadores. A largada das motociatas
poderá ser em uma capital do Nordeste, onde Lula permanece
disparado à frente na pesquisas.

ALAN SANTOS/PR

AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

Cameli faria parte de grupo que
desviava recursos públicos

Governador do Acre é alvo da PF
SUSPEITA DE CORRUPÇÃO

O governador do Acre, Gladson
Cameli (PP), foi alvo ontem de uma
operação da Polícia Federal para
desarticular uma suposta organi-
zação criminosa relacionada à alta
cúpula do governo do estado sus-
peita de praticar corrupção e lava-
gem de dinheiro. A PF confirmou
ao UOL que o nome do governador
está entre os alvos. A operação é
realizada com o auxílio da Contro-
ladoria-Geral da União (CGU), ór-
gão do governo federal.

De acordo com o órgão, a investi-
gação está tramitando no Superior
Tribunal de Justiça (STJ) e foi cons-
tado que um "grupo criminoso,
controlado por empresários e
agentes políticos ligados ao Poder
Executivo estadual acreano, atuava

no desvio de recursos públicos,
bem como na realização de atos de
ocultação da origem e destino dos
valores subtraídos".

Cerca de 150 policiais federais e
10 auditores da CGU cumpriram 41
mandados de busca e apreensão e 1
mandado de prisão em quatro es-
tados. Os alvos residem nas cidades
de Rio Branco (AC), Cruzeiro do Sul
(AC), Manaus (AM) e Brasília (DF).

O STJ ainda determinou medi-
das cautelares relacionadas aos pe-
didos de prisão, entre elas: "o afas-
tamento da função pública; a proi-
bição de acesso a órgãos públicos e
o impedimento de contato entre
os investigados".

A Corte também exigiu o blo-
queio de cerca de R$ 7 milhões nas

E S P L A N A DA Leandro Mazzini

contas bancárias dos alvos da in-
vestigação e retensão de veículos
de luxo supostamente adquiridos
através da lavagem de dinheiro.

Segundo a PF, a apuração conse-
guiu juntar diversas provas que
apontam crimes contra a adminis-
tração pública por parte do grupo
criminoso. "Foram identificadas
dezenas de transações financeiras
suspeitas em contas correntes, pa-
gamentos de boletos de cartão de
crédito por pessoas interpostas,
transações com imóveis de alto va-
lor e aquisições subfaturadas de
veículos de luxo", explicou o ór-
g ã o.

"Verificou-se, ainda, a prática
constante de altas movimentações
de valores em espécie, inclusive

com uso do aparato de segurança
pública. A CGU apurou que as em-
presas envolvidas possuem um
grande volume de contratos com o
poder público."

"O valor total empenhado para
sete empresas foi de R$ 142 milhões
durante o período analisado, sen-
do 17 milhões oriundos de convê-
nios federais e repasses do SUS e do
Fundeb. Ademais, foi possível cons-
tatar que os valores movimenta-
dos pelos envolvidos ultrapassam
R$ 800 milhões, montante total-
mente incompatível com o patri-
mônio e a atividade empresarial
dos investigados."

Em nota, o governo declarou
que se coloca à disposição da PF pa-
ra ajudar nas apurações.

re p o r tage m @ c o l u n aes p l a n ad a .c o m . b rCom apoio de Walmor Parente e Carolina Freitas

Nas ondas
Lula mantinha diariamente um programa breve de rádio, gravava

cedo, e espalhava para emissoras do interior. Isso fortaleceu muito
o então presidente.

Vários Brasis
Como não são registradas as pesquisas atuais, os institutos não

divulgam onde são realizadas. No interior, Bolsonaro está forte
ainda, e há um clima antipetista também.

Vacina no crachá
A Prefeitura de Maceió lança hoje o selo “Ambiente Seguro”

para empresas e órgãos públicos que imunizarem todos os seus
colaboradores com, no mínimo, duas doses.

Em campanha
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, ainda

não mudou o título eleitoral para São Paulo, mas já
dedica parte da agenda ao estado de olho na disputa ao
governo. Nos últimos 20 dias, participou de lançamento
do projeto Educa, foi recebido pela diretoria da
Fecomércio (SP), se reuniu com empresas de logística,
visitou o Porto de Santos e foi recepcionado como futuro
candidato durante o Fórum Moderniza Brasil.

A seu tempo
Quando indagado sobre sua provável candidatura ao

Governo de São Paulo, o ministro da Infraestrutura tem
mantido o mantra: “Tudo tem seu tempo".

R a st read os
Veículos oficiais ou a serviço do

poder público poderão ser rastreados.
A medida está prevista no Projeto de
Lei nº 2317/15, já aprovado na
Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania da Câmara. Segundo o
autor da proposta, deputado Aliel
Machado (PSB-PR), o objetivo é evitar o
uso irregular desses veículos.

Va za m e ntos
Ex-ministro da Saúde, o deputado

federal Alexandre Padilha (PT-SP)
cobra, há mais de um ano, explicações
sobre a segurança de rede da pasta. À
época, quando um vazamento de
senha expôs dados de milhões de
pacientes, ele indagou se “foi criada
alguma central de atendimento para
eventuais vítimas desse vazamento”.

Nova cobrança
Padrilha não obteve resposta. O

deputado protocolou na Câmara novo
pedido de informações à pasta e
questiona qual o orçamento proposto
(com as respectivas notas e datas de
empenho e pagamento) destinado no
ministério em segurança de rede.

Atacados lucram
Um levantamento da Serasa

Experian revela que 2020 o setor
Atacadista brasileiro fechou o ano
com cenário positivo. As empresas
desse segmento tiveram lucro
líquido de R$ 18,8 bilhões nesse
período, marcando aumento de
63,7% frente aos números
registrados em 2019, quando tiveram
queda de 8,7%. A pesquisa ouviu
1.905 empresas.

Os derrotados
Além do senador Fernando Bezerra (MDB-PE), que despencou da

liderança do governo, o ex-presidente da Casa Renan Calheiros
(MDB-AL) saiu derrotado na eleição que escolheu
AntonioAnastasia (PSD-MG) para a vaga no TCU. Renan foi cabo
eleitoral de Kátia, e percorreu gabinetes com ela para a vaga de
Raimundo Carreiro, seu apadrinhado no tribunal que se aposentou.

ES P L A N A D E I R A

» # Patrícia Corrêa, da Thermo King, foi reconhecida pelo 'Pilot
Light Award 2021' por programas para cargo de liderança. #
Instituto Ronald McDonald é eleito uma das 100 melhores
ONGs do Brasil, pelo 5º ano consecutivo. # TST elege
ministro Emmanoel Pereira para presidir a Corte e o
Conselho Superior da Justiça do Trabalho no biênio
2022-2024. # Estreia dia 22 Webserie "FOME", da companhia
paulistana de teatro Pessoal do Faroeste. # Frazão Leilões
leiloa hoje cinco imóveis comerciais do Itaú Unibanco.
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Cowboy
“M amãe, não quero ser

prefeito. Pode ser que
eu seja eleito, e alguém

pode querer me assassinar”. Tal-
vez despropositadamente, mas
ao cantar essa canção, Raul Seixas
narrava um dos mais complica-
dos dramas de quem sofre de an-
siedade. Ao ver terror num futuro
que desconhece, o ansioso opta
por não se arriscar.

Cantar, tocar, dançar, apresen-
tar, palestrar, discursar, comentar
e opinar são verbos que fazem o
coração do ansioso palpitar, ace-
lerar. E não é uma palpitação boa
como aquela da expectativa de vi-
ver algo feliz. É uma dor. Um suar
de mãos. Uma vontade louca de
fugir da situação.

Em quase tudo em nossa vida,
temos 50% de chance para dar cer-
to ou errado. Mas, para quem so-
fre de ansiedade, tudo sempre da-
rá errado, e da pior maneira. “To -
dos me julgarão”. ” Fracassarei”.
“Passarei vergonha”. “Terei um
ataque de pânico na frente de to-
d os ”. Pensamentos assim aterro-
rizam pessoas com ansiedade. Es-
sa visão trágica é um produto de
seu medo. Tornando a fuga ou,
em alguns casos, a autossabota-

gem, um forte mecanismo de so-
brevivência.

O sentimento dominador, na
maioria das vezes, é o de que al-
guém fará aquilo melhor. Ou que
“Todos descobrirão que sou uma
farsa, pois minhas falhas estão
expostas como um outdoor”. Me-
lhor não fazer. Não ir. Não reali-
zar. Não viver. E dar aquela des-
culpa: “Não estou me sentindo
bem hoje”.

Por isso, ele prefere que outros
brilhem. “Isso não é para mim”.
Os heróis, fiquem nos filmes e gi-
bis. E, como concluiu Raul: “En -
trar pra história é com vocês!”.

Certamente, também sem esse
propósito, a canção usada como
exemplo se chama: Cowboy fora
da lei.

Personagem que pode ser inter-
pretado como valentão, que não
se submete a regras comuns. Por
isso, nos convido a romper com
esse padrão, e, foragidos das leis
que regem o comportamento an-
sioso, desbravar merecidamente
as fronteiras da própria vida.

POR: CLAYTON PAIVA, falador nato.
Incapaz de mentir sozinho.
Instagram: @ c l ay to n pa i va

Ate n d i m e nto
Espero que seja realmente ofere-

cido atendimento para as pessoas
que precisarem dessa assistência.

MÁRCIA ANJOS, PELO FACEBOOK,
SOBRE A MATÉRIA DF tem 1 caso
registrado da nova cepa da gripe

A bs u rd o
Bolsonaro descarado, baixando

o preço do combustível um absur-
do, onde vamos parar com essa ba-
gunça?

KRLAO MALVADÃO, PELO FACEBOOK,
SOBRE A MATÉRIA Cobrado por seus
antigos pares, novo superintendente
da Susep promete diálogo

Leia a bíblia
Os caras acham que ser autora

de um projeto de lei, ainda que de-
sagrade alguém, está no mesmo ní-
vel de ser metralhada.

O mais curioso caso de todos no
Brasil é que tem gente que se diz
cristão que não lê a Bíblia.

PAULO LACERDA, PELO FACEBOOK,
SOBRE A MATÉRIA Não é só Ratinho
que deve desculpas à deputada,
Milene Pavorô também!

A p os e ntad o r i a
Devemos ficar de olho na apo-

sentadoria dos políticos. Tem mui-
tos aí que já acumulam mais de
uma aposentadoria, a começar pe-
lo presidente da república.

FRANCISCO SILVA, PELO FACEBOOK,
SOBRE A MATÉRIA Teto do INSS pode
chegar a R$ 7.077 em 2022; veja valor
das aposentadorias

C o nve rsa
Líder espiritual? Me poupe.

Qualquer vagabundo leva essas ig-
norantes na conversa. Aprendam,
só existe Deus pra nós salvar.

VERA VB, PELO FACEBOOK, SOBRE A
MATÉRIA Abuso sexual: Líder
espiritual é investigado pela polícia

Melhor presidente
Lula o melhor presidente que o

Brasil já teve.

DIONE GOMES, PELO FACEBOOK,
SOBRE A MATÉRIA Lula tem 43% das
intenções de voto, Bolsonaro 26% e
Moro 9%, diz CNT/MDA

Tudo será online?
O varejo digital não para de

crescer e foi ainda mais ace-
lerado diante do que viven-

ciamos desde o início de 2020
com as diversas restrições de cir-
culação que foram necessárias.
Com isso, se antes já ouvíamos
que o varejo físico morreria no fu-
turo, as especulações passaram a
ganhar uma força ainda maior.
Cenário que não acredito!

Os anos de 2020 e 2021 foram
sem dúvidas o do e-commerce no
Brasil e no mundo. Não nos sur-
preende, pois este movimento já
vinha acontecendo mesmo antes
da pandemia. Em 2020 a taxa de
crescimento do varejo digital foi
de 40% em relação ao ano ante-
rior e se manteve em 2021, com
um crescimento de 23%. Mas
quando começamos a olhar para
a retomada da vida fora de casa,
sabemos que os consumidores
sentem falta da experiência e do
contato humano dos ambientes
físicos.

Um dado divulgado pelo Think
With Google mostra que 17% dos
entrevistados afirmam que conti-
nuarão a fazer compras exclusiva-
mente presenciais. Outros 12% di-
zem que irão fazer a maior parte

de suas compras em lojas físicas e
o restante digitalmente. Olhando
pelo outro ângulo, 24% escolhe-
ram fazer a maior parte das com-
pras digitais e a menor presen-
cialmente, enquanto 25% devem
comprar exclusivamente online.
O que isso nos mostra? Que, inde-
pendentemente da frequência
das compras, mais de 50% ainda
escolhem em algum momento o
físico. Se fosse algo a morrer em
breve, será que a Amazon estaria
investindo no varejo físico?

Ainda temos muito mercado
pela frente, mas precisamos ser
realistas para compreender que
assim como os canais de comuni-
cação, precisamos de reinvenção -
uma palavra que está na moda
nos últimos anos, mas que não
deixa de ser atual. O comércio ele-
trônico faz isso de forma brilhan-
te monitorando toda a navega-
ção, entendendo profundamente
o cliente, suas vontades e necessi-
dades. Como o varejo físico pode
aprender com isso? Compreen-
dendo que não é somente o onli-
ne que dá acesso a informações
dos nossos consumidores.

LUIS TOMASETTI, CEO da Passarela

Passagens caras
Essa Câmara Distrital é uma

mãe para o GDF. É uma vergonha
para nosso povo. Ônibus lotados
e passagem cara, mesmo assim, o
Legislativo aprova mais um re-
passe do Executivo para as em-
presas de transporte público. Re-
voltante. É o quinto repasse do
a n o.

Esse mês já havia aprovado R$
166 milhões, agora são R$ 60 mi-
lhões. Mais de meio bilhão já se
foi. Absurdo. Observem a qualida-
de do serviço oferecido por elas!
Péssimo. Ônibus quebrados, ve-
lhos, sujos e sempre lotados. E di-
zem que não dá lucro? Que fe-
chem as portas e abram novas li-
citações. Enquanto isso: a saúde,
educação e segurança padecem?
Acorda meu povo. Deve ter di-
nheiro sobrando.

JOSÉ LUIZ RAVENA, Taguatinga, DF

E xo rc i s m o
"Na ditadura de Cuba, ganhar

um Grammy é motivo de castigo
para um artista contestador". De-
claração atribuída à historiadora
e ativista cubana de oposição
Anamely Ramos que, natural-

mente, vive fora do seu país, em
Miami.

A alusão se refere ao "rapper"
Maykell Castillo, autor da canção
"Patria y Vida", adotada como hi-
no pelos manifestantes popula-
res que foram às ruas em julho
clamar por liberdade.

A composição recebeu o prê-
mio no Grammy Latino, na cate-
goria de melhor canção urbana,
concedido em novembro.

Qual o motivo da opinião apre-
sentada pela ativista? Trata-se da
prisão incomunicável em cárcere
de segurança máxima do referido
artista, imposta pela justiça "de-
mocrática" daquele paraíso cari-
benho, desde a ocorrência dos
protestos.

Diante das inegáveis ligações
com a ditadura cubana e das de-
clarações divulgadas sobre o con-
trole da mídia, do candidato à
presidência Lula da Silva, conde-
nado, com inocência surpreen-
dentemente carimbada pela Cor-
te Suprema daqui de Pindorama,
é lícito vislumbrar tratamento se-
melhante aos futuros artistas que
se atreverem a contestar o gover-
no? Vale um exorcismo desde já.

PAULO ROBERTO GOTAC, Barra da
Tijuca, RJ

Envie suas sugestões de
reportagem, imagens e vídeos
para o nosso WhatsApp

(61) 99606.4199
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BRASIL.
Família quase toda imunizada
IMUNIZAÇÃO

Anvisa amplia público-alvo e libera aplicação de doses em crianças entre 5 e 11 anos de idade
GEOVANA ALBUQUERQUE/AGÊNCIA SAÚDE DF

Até o momento, a idade mínima para vacinação havia chegado a 12 anos. A resolução da Anvisa prevê que as crianças recebam duas doses.

A Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) autori-
zou nesta quinta-feira o uso

da vacina da Pfizer para imunizar
crianças a partir de cinco anos con-
tra a covid-19. Com isso, a bula do
produto no Brasil passará a indicar
essa nova faixa etária. Até então, o
modelo da fabricante tinha o uso
permitido no país apenas em pes-
soas com mais de 12 anos.

"O número de casos de covid-19
tem sido representativo na popula-
ção pediátrica. Temos um perfil de
segurança e reatogenicidade posi-
tivo com a vacinação e resultados
importantes de geração de anticor-
pos nessa população", explicou o
gerente-geral de Medicamentos da
Anvisa, Gustavo Mendes.

A resolução da Anvisa prevê que
as crianças recebam duas doses de
10 microgramas num intervalo de
21 dias. Apesar do anúncio, caberá
ao Ministério da Saúde decidir
quando iniciar essa vacinação. Isso
não deve ocorrer imediatamente
porque a pasta ainda não solicitou
a compra de doses específicas para
a faixa etária. A previsão é imunizar
70 milhões de crianças.

De acordo com a Pfizer, o contra-
to para fornecimento de 100 mi-
lhões de vacinas em 2022 inclui a
possibilidade de entrega das ver-
sões modificadas do imunizante,
tanto para combater a nova varian-
te ômicron como para proteger
crianças. A farmacêutica confir-
mou que nenhum a dose pediátri-
ca foi enviada ao Brasil.

A empresa disse que não é preci-
so realizar um aditivo no contrato.
Para garantir a entrega das doses
específicas das crianças, basta um
pedido do ministério. A Pfizer não
informou em quanto tempo pode
enviar essas vacinas após
ser acionada pela Saúde.
Gestores do ministério
estimam que as doses
comecem a chegar no
próximo mês. Procu-
rada, a pasta não se
manifestou.

Com o aval, o governo
também precisará inserir
o novo público no plano de vaci-
nação da Covid e organizar a en-
trega das doses específicas aos es-
tados. A medida, no entanto, deve
enfrentar resistência do próprio
presidente Jair Bolsonaro (PL). Em
declarações recentes, o chefe do
Executivo tem levantado dúvidas
sobre a segurança e eficácia dos
imunizantes, especialmente nos
mais jovens.

Diretores da Anvisa receberam
ameaças por causa da análise do
pedido da Pfizer. A agência solici-
tou, mas não recebeu, proteção po-
licial da sua cúpula e dos técnicos
mais expostos. O diretor-presiden-
te da agência, Antonio Barra Torres,
comentou o episódio durante o co-
municado desta quarta.

"O acirramento dessa violência
antivacina vai num viés crescente e
é importante que falemos enquan-
to há tempo, antes que ameaças co-
mo essas e outras se concretizem",

disse. Representantes da
agência também fizeram

questão de ressaltar
que os benefícios da
vacina superam os ris-
cos. De acordo com
Mendes, a Pfizer apre-

sentou resultados de
estudos realizados com

aproximadamente 4.000
crianças que mostram uma eficá-
cia de 90% do imunizante quando
aplicado neste grupo.

"O perfil de segurança da vacina,
quando comparado com o do pla-
cebo, é muito positivo. Não há rela-
to de nenhum evento adverso sé-
rio, de preocupação, não há um re-
lato de casos graves ou mortalida-
de por conta da vacinação compa-
rado com o placebo", explicou.

S A I BA MAIS
» O Brasil registrou 173 mortes

por covid e 3.805 casos da
doença, nesta quinta-feira.
Com isso, o país chegou a
617.521 vidas perdidas e a
22.203.136 pessoas
infectadas pelo Sars-CoV-2
desde o início da pandemia.

» As médias móveis de mortes
e casos permanecem em
queda. A média de óbitos
agora é de 145 por dia, queda
de 30% em relação ao dado de
duas semanas atrás. A média
de infecções é de 3.944 por
dia, queda de 55%. A média de
óbitos completou 13 dias
abaixo de 200.

» O país registrou 950.144
doses de vacinas contra
covid-19, nesta quinta-feira.
De acordo com dados das
secretarias estaduais de
Saúde, foram 147.776
primeiras doses, 301.350
segundas doses.

» Além disso, foram registradas
536 doses de reforço e
500.482 doses de reforço.

Passaporte da vacina
As companhias aéreas já estão

exigindo de viajantes a apresenta-
ção do comprovante de vacina con-
tra covid no momento em que em-
barcam com destino ao Brasil.

A cobrança de certificado da va-
cina teve início na última segunda,
após decisão liminar do ministro
Luís Roberto Barroso, do Supremo
Tribunal Federal (STF). Estão dis-
pensadas de mostrar o certificado
apenas as pessoas que comprova-
rem que não puderam tomar a va-
cina por razões médicas, que este-
jam voltando de países sem doses
disponíveis do imunizante ou por
razão humanitária excepcional.

Na segunda, apesar da exigência,
passageiros que desembarcavam
no Aeroporto Internacional de São
Paulo, em Guarulhos, afirmaram
que não haviam sido cobrados. A
Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) disse que a verifica-
ção do comprovante se dava por
amostragem.

Para fazer a análise, recorria a da-
dos do Declaração de Saúde do Via-
jante (DSV), concentrando-se em
voos e viajantes de maior preocu-
pação. Barroso informou, então,
que o controle de vacinação pode-

ria ser feito pelas companhias aé-
reas no momento do embarque,
com a fiscalização nos aeroportos
brasileiros ocorrendo por meio de
amostragem.

O ministro do STF determinou
também a cobrança do compro-
vante da vacina a quem chega ao
Brasil por terra. Para pôr em práti-
ca esse controle, a Anvisa deve ins-
talar barreiras em pontes na fron-
teira com a Argentina e o Paraguai.
Nas fronteiras, não serão obriga-
dos a apresentar certificado ape-
nas aqueles que forem moradores
de municípios que ficam na região
das fronteiras e trabalhadores do
setor de transporte de cargas.

Na terça, em reposta a um pedi-
do de esclarecimento feito pela
Advocacia-Geral da União (AGU),
Barroso disse que residentes do
Brasil, maiores de 12 anos, que saís-
sem do país precisariam mostrar
o certificado de imunização quan-
do retornassem ao país. Nesta
quarta, porém, o Supremo for-
mou maioria para estabelecer que
os residentes poderiam também
ter a opção de fazer quarentena de
cinco dias e apresentar o teste ne-
gativo de covid.

10
MICROGRAMAS É A

DOSAGEM INDICADA
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Polícia investiga grupo racista
ÓDIO NA REDE

Quatro foram presos acusadas de integrar rede de disseminação de conteúdo antissemita e racista
TO N G C O M / F R E E P I K

Grupo usava internet para ganhar simpatizantes e planejar ações

A Polícia Civil do Rio e o Minis-
tério Público deflagraram on-
tem a operação Bergon para

prender integrantes de um grupo
acusado de disseminar racismo e
antissemitismo em redes sociais.
Agentes prenderam 4 pessoas e
cumpriram 31 mandados de busca
e apreensão no Rio de Janeiro, São
Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do
Norte, Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul.

As investigações iniciaram em
maio deste ano, após um massacre
em uma creche no interior de San-
ta Catarina. De acordo com o pro-
motor Bruno Gaspar, que condu-
ziu a investigação no Grupo de
Atuação Especializado no Combate
ao Crime Organizado (Gaeco), foi
no telefone do assassino — que ma-
tou três crianças e duas funcioná-
rias de uma creche em Saudades,
no interir catarinense, a facadas —
que foram encontradas os primei-
ros indícios dos grupos no Rio.

Os agentes descobriram um
grande volume de conteúdo racis-
ta direcionado a negros e judeus,
inclusive com diálogos que incita-
vam violência contra esses grupos.

A operação tem como alvo 15
pessoas que moram no Rio e nove

que vivem em São Paulo. O nome
“Bergon” é uma referência à freira
francesa Denise Bergon, que escon-
deu crianças judias em seu conven-
to durante a Segunda Guerra Mun-
dial. Ela evitou, assim, que os jo-
vens fossem capturados e mortos
pelos nazistas.

O Brasil vive atualmente uma es-
calada no número de células neo-
nazistas, assim como uma explo-
são de denúncias de
discursos que exal-
tam essa ideologia
de ultradireita nos
meios digitais. De
2015 a maio de 2021,
células neonazistas
saltaram de 75 para
530, segundo moni-
toramento feito pela
antropóloga Adria-
na Dias, que pesqui-
sa há duas décadas as atividades
desses grupos no Brasil.

Um levantamento na Central de
Denúncias de Crimes Cibernéticos
da plataforma Safernet Brasil con-
tabilizou uma explosão de denún-
cias sobre conteúdo de apologia do
nazismo nas redes. Em 2015, foram
1.282 casos, ante 9.004 em 2020 -um
crescimento de mais de 600%.

De acordo com os investigado-
res, um dos presos no estado de São
Paulo confessou aos policiais que
pretendia realizar um ataque con-
tra uma festa de ano novo.

Com ele, os agentes encontra-
ram bombas caseiras. De acordo
com o delegado Adriano França, ti-
tular da Delegacia da Criança e do
Adolescente Vítima (DCAV), diver-
sas amas foram encontradas du-

rante as diligências
da operação.

"A p r e e  n d e m o s
com os alvos soco in-
glês, porrete, facões.
Um dos alvos confes-
sou aos policiais no
momento da prisão
que usaria essa bom-
ba em uma festa de
fim de ano. Ou seja,
poderia ocorrer uma

tragédia", revelou.
Os investigadores também con-

firmaram que autoridades ameri-
canas repassaram informações de
inteligência sobre os grupos extre-
mistas investigados no Rio. A cola-
boração ocorreu por meio da Ho-
meland Security Investigations
(HSI), que também auxiliou com as
autoridades catarinenses.

Conecte SUS há uma
semana fora do ar

HACKERS NA SAÚDE

O ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga, disse que a pasta está tra-
balhando para restabelecer o Co-
necte SUS o "mais rápido possível".
O sistema está sem emitir o com-
provante de vacinação contra a co-
vid desde a última sexta-feira.

Ele destacou que as redes inter-
nas da pasta voltaram a funcionar
nesta quinta. O Ministério da Saú-
de sofreu novo ataque hacker nos
últimos dias e parte dos sistemas
da pasta ficou indisponível.

"A questão do hacker está na Polí-
cia Federal para identificar os cri-
minosos e as medidas estão sendo
tomadas para retomar a rede. As re-
des internas do ministério já foram
restabelecidas, e o Conecte SUS de-
ve voltar a funcionar o mais rápido
possível", disse a jornalistas na por-
ta do ministério.

O Conecte SUS reúne ainda infor-
mações do histórico clínico dos pa-
cientes, medicamentos dispensa-
dos e exames feitos. Essas funciona-
lidades também não voltaram a
funcionar. O ministro Queiroga ti-
nha afirmado que a ideia era pôr
de volta no ar na terça, mas depois
alegou que o novo ataque poderia

atrasar os planos.
"Falei que até amanhã. Aí houve

esse outro ataque. Infelizmente so-
mos vítimas dessas figuras", disse o
ministro na segunda-feira. O pro-
blema no Ministério da Saúde
ocorre em um período de pressão
contra o governo federal pelo con-
trole mais rígido das fronteiras,
após a descoberta da variante ômi-
cron do coronavírus.

A Polícia Federal abriu inquérito
para apurar o ataque hacker e ava-
liar a extensão da invasão perpetra-
da contra diferentes setores do go-
verno federal desde a sexta.

Após o ataque hacker, o governo
Bolsonaro anunciou que iria adiar
em uma semana a aplicação das
novas regras para o ingresso de via-
jantes no Brasil. As medidas entra-
riam em vigor no sábado, e viajan-
tes sem vacina teriam de fazer qua-
rentena de cinco dias. Mas a nova
forma de controle foi antecipada
por decisão liminar de Luís Rober-
to Barroso, ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF), divulgada
no próprio sábado. Ele ainda man-
dou o governo barrar os não vaci-
nados, com algumas exceções.

Em 2015, foram
1.282 denúncias

de crimes de
ódio ante 9.004
em 2020 — um

crescimento de
mais de 600%.
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TODO DIA É DIA DE
RENOVAR NOSSO DESTINO

Quer mudar o seu destino? Procure cumprir o seu papel solidário na
vida. É bem melhor que viver a sua existência a se lamentar da sorte. Uma
boa dica para você, numa lição do saudoso fundador da Legião da Boa
Vontade, Alziro Zarur (1914-1979): “Faze a tua parte que Deus fará a parte
D e l e”. Experimente.

Não custa nada tentar... o Pai Celestial não falha, está sempre nos
oferecendo auxílio. Nós é que, tantas vezes, não sabemos aproveitá-lo
devidamente. Não se esqueça da história do “S o u sa”, que, de tanto esperar
o Auxílio Divino durante uma inundação, acabou morrendo afogado. Deus
lhe mandara várias opções de salvamento, mas ele deixou
todas passarem.

Mensagem de José de Paiva Netto,
jornalista, radialista, escritor
e diretor-presidente da LBV

FOTO: MAGENTA AGENCY

LIADINORAH Com Gilberto Amaral
g i l b e r toa m a ra l .c o m . b r

@ l i ad i n o ra h

l i ad i n o ra h j o r n a l i sta @ g m a i l .c o m

Ao lado de sua Iara, o engenheiro elétrico formado pela Universidade
Federal de Itajubá e diretor da ANEEL, Hélvio Neves Guerra, foi agraciado

com a Medalha Mérito Tamandaré

Concerto natalino
Inspirada nas celebrações de Natal, a Banda de música da PMDF

realiza um concerto no JK Shopping às 18h de hoje. O repertório terá
canções natalinas, além de músicas nacionais e internacionais.

Moderno residencial
A Brasal Incorporações está lançando seu primeiro empreendimento

no Guará, o residencial Auster Brasal, um projeto inspirador, com
tecnologia e modernidade. Neste final de semana, no stand montado no
local em que será construído, na QE 40, será realizado o Open das duas
unidades decoradas.

P R E C I O S I DA D ES
A designer de joias Juliana Lobão elegeu a bela Julia Bastos (foto) para estrelar a campanha de

sua nova coleção, intitulada Naufrágio. As peças em ouro e prata inspiradas no fundo do mar
revelam uma nova fase na carreira da talentosa designer brasiliense.

S h ow
b e n ef i c e nte

Neste domingo, às 19h,
a Escola de Música de
Brasília vai promover a 19ª
edição do show
“Bandolim Solidário”, com
Hamilton de Holanda e
convidados, com o
objetivo de ajudar
crianças e adolescentes
com câncer e hemopatias
assistidos pela Abrace.

RAICE CABRAL
Nossa correspondente na França
instagram: @mytastytravelPerrier-Jouët 1874

A maison de champanhe Perrier-Jouët
bate mais um recorde mundial em leilão.
Sua cuvée Perrier-Jouët 1874 foi vendida
por £ 42.845 (mais de 320 mil reais),
tornando-se assim a garrafa de
champanhe mais cara do mundo. O leilão
“Finest and Rarest Wines & Spirits” fo i
organizado pela Christie’s, em Londres,
nos dias 2 e 4 de dezembro.

Música em Miraval
O ator Brad Pitt (foto) e o produtor musical

francês Damien Quintard (foto) anunciaram a
reabertura do estúdio musical no Château
Miraval. Ícones da música como AC/DC, Pink
Floyd, The Cure, The Cramberies e Sting já
gravaram no Miraval Studios, instalado dentro
da vinícola em Provence, no Sul da França.
Construído em 1977, o estúdio tem tudo para
inspirar os artistas: lugar paradisíaco, piscina,
vista para as vinhas orgânicas…

Vinho de ouro
Vinho fino supera ouro com boom do mercado e seria

um investimento mais rentável do que vários na área de
ações tradicionais, afirma o site inglês The Drink Business.
Enquanto o índice da Liv-ex Fine Wine 100 teve um
aumento de 20,83%, o índice da Dow Jones subiu apenas
14,43% e o ouro caiu -3,82%.

FOTO: MIRAVAL STUDIOS | HÉLÈNE HADJIYIANNI

Jé ro b oa m
Ferrari leiloa as jéroboams de Trento (que substituiu o

champagne) dos campeões da F1 em prol da fundação de
Michael Schumacher, a Keep Fighting Foundation. As
garrafas de espumante italiano de 3 litros, símbolo de
pódio, são
autografadas pelos
pilotos e vendidas
no site da
Authentics ® F1. Para
quem quiser dar um
lance, o leilão vai até
amanhã.
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Teto do INSS poderá chegar
a R$ 7.077 no próximo ano

A P O S E N TA D O S

Valor máximo pago aos segurados hoje é de aproximadamente R$ 6,4 mil

Com a alta da inflação no país, o
reajuste das aposentadorias e
demais benefícios do Instituto

Nacional do Seguro Social (INSS)
também deve subir. A nova previ-
são do governo para o Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor
(INPC) é de aumento de 10% em
2021. Com isso, o teto do INSS, que é
o valor máximo pago aos segura-
dos, hoje em R$ 6.433,57, chegaria a
R$ 7.076,93. Já o salário mínimo,
que é o piso dos benefícios do insti-
tuto, está em R$ 1.100 e iria para R$
1.210, conforme consta na revisão
do Projeto de Lei Orçamentária
Anual (Ploa) de 2022, enviada ao
Congresso na última quinta-feira.

A estimativa de inflação é usada
pelo Planalto para planejar as des-
pesas de 2022 e tem como base o
movimento de alta dos preços no
país durante o ano. De janeiro a no-
vembro de 2021, o INPC, usado para
reajustar salários e aposentado-
rias, está em 9,36%. O aumento final
dos benefícios, porém, só será co-
nhecido no dia 11 de janeiro, quan-
do o Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) divulgará a
inflação oficial do ano.

Além de incidir sobre os benefí-
cios da Previdência, a inflação
anual também é base para o paga-
mento de outras despesas, como o
abono salarial do PIS/Pasep, o segu-
ro-desemprego e os benefícios as-
sistenciais como o Benefício de
Prestação Continuada (BPC), pago
pelo INSS a idosos a partir de 65
anos e deficientes em situação de
vulnerabilidade.

Segundo o economista André
Braz, coordenador do Índice de
Preços ao Consumidor (IPC), do
Instituto Brasileiro de Economia,
da Fundação Getulio Vargas (FGV
Ibre), a inflação medida pelo INPC
pode oscilar um pouco para cima,
além do que o governo está pre-
vendo, mas nada muito maior.

"O INPC pode vir ligeiramente
acima do IPCA. A gente estima que
o IPCA venha em 10,2% e o INPC po-
de esticar um pouco, até 10,4%,
10,5%. Isso porque algumas fontes
de pressão têm destaque no orça-
mento dos menos favorecidos, que
é bem o público do INPC. Por exem-
plo, a carne que subiu muito e os
efeitos da energia, que também su-
biu muito, batem pesado nesses
orçamentos", afirma.

O benefício com reajuste come-

VÍTOR MENDONÇA/JORNAL DE BRASÍLIA

O aumento
final dos
benefícios só
será conhecido
no dia 11 de
janeiro, quando
o Instituto
Brasileiro de
Geografia e
E stat í st i ca
(IBGE)
divulgará a
inflação oficial
do ano

Guedes quer
R$ 2,5 bi em
rea j u stes

O ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, cedeu aos pedidos do
presidente Jair Bolsonaro (PL) e
solicitou ao Congresso que re-
serve R$ 2,5 bilhões no Orça-
mento de 2022 para conceder
reajustes salariais em ano eleito-
ral. O ofício, antecipado pela Fo-
lha de S.Paulo, não cita as cate-
gorias contempladas. O chefe
do Executivo, no entanto, já si-
nalizou que as corporações poli-
ciais federais serão atendidas.

"Não é bom falar antes das coi-
sas acontecerem. Mas temos
reunião com a equipe econômi-
ca para discutir uma coisa que
interessa a todos vocês", disse
Bolsonaro na terça-feira (14) em
evento no Palácio do Planalto
sobre ações da PRF (Polícia Ro-
doviária Federal) nas estradas.

No documento, Guedes deixa
claro que a reserva é necessária
"tendo em vista a decisão do pre-
sidente da República quanto à
reestruturação de carreiras do
Poder Executivo Federal".

O ofício foi encaminhado ao
relator do Orçamento, deputa-
do Hugo Leal (PSD-RJ), que pode
ou não incorporar o pedido em
seu parecer. A aliados, o relator
chegou a sinalizar que tentaria
reduzir o impacto da medida a
R$ 1,4 bilhão. Mas as categorias
têm reforçado a pressão pelo
reajuste.

Na terça, Bolsonaro tratou
deste assunto em reunião no Pa-
lácio do Planalto com o minis-
tro da Justiça, Anderson Torres,
os diretores-gerais da Polícia Fe-
deral (PF), Paulo Maiurino, da
Polícia Rodoviária Federal (PRF),
Silvinei Marques, e do Departa-
mento Penitenciário (Depen),
Tânia Fogaça.

Um dia antes, Torres e os che-
fes das corporações foram ao
Ministério da Economia conver-
sar com Guedes sobre a propos-
ta. Os cálculos do Ministério da
Justiça apontavam um custo de
R$ 2,8 bilhões para implemen-
tar a reestruturação das carrei-
ras. A despesa até 2024 foi esti-
mada em R$ 11 bilhões.

No ofício do Ministério da
Economia, Guedes trata da ne-
cessidade de reservar R$ 2,5 bi-
lhões para despesas primárias,
que afetam o teto de gastos, a re-
gra que limita o avanço das des-
pesas à variação da inflação.

Outros R$ 355 milhões são
despesas financeiras, que não se
sujeitam ao teto. Elas bancarão a
contribuição da União para o re-
gime previdenciário desses ser-
vidores.

S E RV I D O R E S

ça a ser pago no dia 25 de janeiro,
conforme calendário divulgado
pelo INSS.

Quem ganha um salário míni-
mo recebe primeiro, entre 25 de ja-
neiro e 7 de fevereiro. Já quem tem
valor maior de benefício terá o pa-
gamento com reajuste entre 1º e 7
de fevereiro, conforme o número
final do cartão, sem o dígito verifi-
c a d o r.

Na revisão orçamentária envia-
da ao Congresso, o governo diz
que é preciso mais verba para cus-
tear despesas, uma vez que a infla-
ção, que estava em 6,2% em agosto,
saltou para 10% já em setembro
deste ano, o que "impacta direta-
mente a correção legal e constitu-
cional das despesas com benefí-
cios previdenciários do Regime
Geral (RGPS), seguro-desempre-
go, abono salarial, Benefícios de
Prestação Continuada da Lei Or-
gânica de Assistência Social e Ren-
da Mensal Vitalícia".

S A I BA MAIS
» O aumento das aposentadorias do INSS que são maiores do que o salário mínimo tem,

habitualmente, correção pela inflação. No caso do salário mínimo e do piso
previdenciário, houve a política de valorização, com ajuste real, iniciada no governo Lula
e que vigorou nos governos Dilma e Temer.

» A correção considerava a inflação do ano anterior mais o crescimento do Produ to
Interno Bruto (PIB) de dois anos antes. Quando o PIB estava zerado, o reajuste era
apenas o da inflação. A regra foi modificada no governo Bolsonaro e tanto o salário
mínimo quanto os demais benefícios agora recebem apenas a correção pelo INPC.

Selic corrigirá atrasado
Os atrasados do Instituto Nacio-

nal do Seguro Social (INSS) pagos
na Justiça terão correção pela taxa
básica de juros, a Selic, como deter-
mina a emenda constitucional 113,
que passou a valer no dia 9 de de-
zembro. Embora a Selic esteja su-
bindo, a nova regra deve diminuir
o valor pago a aposentados e pen-
sionistas que vão ao Judiciário para
ter a concessão ou revisão do bene-
fício do INSS. Para especialistas, o
índice é inconstitucional.

A atualização monetária consta
na parte da proposta de emenda à
Constituição (PEC) dos Precatórios
que foi consenso no Congresso e se
tornou válida após a promulgação
e publicação da emenda. Será apli-
cada nos precatórios, dívidas judi-
ciais do governo acima de 60 salá-
rios mínimos, e nas Requisições de
Pequeno Valor (RPVs), de até 60 sa-

lários mínimos.
Segundo a norma, todas as dívi-

das da Fazenda pública devem ser
atualizadas pela Selic. "Nas discus-
sões e nas condenações que envol-
vam a Fazenda pública, indepen-
dentemente de sua natureza e para
fins de atualização monetária, de
remuneração do capital e de com-
pensação da mora, inclusive do
precatório, haverá a incidência,
uma única vez, até o efetivo paga-
mento, do índice da taxa referen-
cial do Sistema Especial de Liquida-
ção e de Custódia (Selic), acumula-
do mensalmente", diz o artigo 3º da
lei. Antes, precatórios e RPVs esta-
vam sendo corrigidos pela inflação
medida pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo Es-
pecial (IPCA-E) mais juros de 0,5%
ao mês. Agora, a Selic substitui o ín-
dice de inflação e os juros.
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Te ste s
rea l i zad os
ontem foram
c o n s i d e rad os
b e m - s u c e d i d os .
O 3M22 Tsikron
(zircão, em
russo) atingiu
um alvo a cerca
de 400km do
ponto de
l a n ç a m e nto.
Foi o quarto
teste com o
míssil

Putin acelera testes de
míssil hipersônico russo

CRISE COM A UCRÂNIA

Novo teste foi realizado em meio ao agravamento das crise com o Ocidente

Rainha
ca n c e l a
almoço

A rainha da Inglaterra cance-
lou o tradicional almoço de Na-
tal com a realeza britânica por
precaução. Elizabeth II teme a
disseminação da variante Ômi-
cron do novo coronavírus no
Reino Unido. O evento seria rea-
lizado no Castelo de Windsor, na
semana que vem, e reuniria cer-
ca de 50 convidados. É a segun-
da vez seguida que o evento é
cancelado em função da pande-
mia de covid-19.

O tradicional banquete é ser-
vido anualmente antes do Natal
e reúne familiares da monarca
britânica. “A decisão é cautelosa,
visto que colocaria em risco os
arranjos de Natal de muitas pes-
soas se fosse adiante. Embora
haja pesar por ter sido cancela-
do, se acredita que esta é a coisa
certa a se fazer para todos”, co-
municou um funcionário da
rainha.

A monarca britânica de 95
anos passou a maior parte da
pandemia no Castelo de Wind-
sor, a oeste de Londres, e exerceu
suas funções de maneira remo-
ta. Seu marido, o príncipe Philip,
morreu em abril deste ano, após
mais de sete décadas de casa-
m e n t o.

Na última terça (15), o primei-
ro-ministro Boris Johnson havia
pedido para os cidadãos reduzi-
rem contatos sociais e familia-
res durante as festividades de
fim de ano. Chris Whitty, médi-
co-chefe da Inglaterra e conse-
lheiro do governo, pediu na vés-
pera que encontros não essen-
ciais fossem desencorajados até
o Natal. A fala do especialista foi
dada em entrevista coletiva com
o primeiro-ministro.

A variante Ômicron já repre-
senta mais de 40% dos novos ca-
sos de covid em Londres.

Ômicron no Reino Unido
O Reino Unido vive um mo-

mento de alta na curva epide-
miológica e registrou quase 1,35
milhão de contágios nos últi-
mos 28 dias, ficando atrás ape-
nas de EUA (2,95 milhões) e Ale-
manha (1,48 milhão), segundo a
Universidade Johns Hopkins.

No início desta semana, Boris
Johnson confirmou que pelo
menos um paciente morreu
após contraria a variante Ômi-
cron. O óbito preocupou o pre-
miê. “Eu acho que a ideia de que
esta é de alguma forma uma ver-
são mais branda do vírus acho
que é algo que precisamos colo-
car de um lado”, declarou John-
son.

NO REINO UNIDO

Em meio à escalada da crise
com o Ocidente devido à situa-
ção na Ucrânia, o presidente

russo, Vladimir Putin, acelerou seu
programa de testes de um míssil
hipersônico de cruzeiro para uso
naval. Ontem, o Ministério da Defe-
sa anunciou ter feito mais um lan-
çamento bem-sucedido do 3M22
Tsirkon (zircão, em russo). É o quar-
to teste do modelo desde outubro
–até então, haviam ocorrido cinco
lançamentos na fragata Almirante
Gorchkov no mar Branco.

Segundo a agência Tass, a produ-
ção em série do míssil está em fase
de contrato. Isso explica a acelera-
ção no ritmo dos testes, mas a di-
vulgação ocorre no contexto do
agravamento das tensões com os
Estados Unidos e a Otan (aliança
militar ocidental).

Também ontem, o secretário-ge-
ral da aliança, Jens Stoltenberg,
afirmou que as demandas de Putin
apresentadas aos EUA na crise são
inaceitáveis. O russo quer garan-
tias por escrito de que o clube não
irá expandir-se a leste, retirando os
convites feitos em 2008 à Ucrânia e
à Geórgia. Isso é inaceitável na Rús-
sia, que vê os antigos pedaços da
União Soviética (1922-91) como
áreas que, se não são aliadas como
a ditadura da Belarus, não podem

ser incorporadas à estrutura mili-
tar ocidental e trazer tropas e mís-
seis às fronteiras russas.

No caso georgiano, o Kremlin
travou uma guerra rápida em 2008
e garantiu a autonomia de duas
áreas de maioria étnica russa no
país, travando seu processo de ade-
são à Otan.

Seis anos depois, foi a vez da
Ucrânia, onde um golpe derrubou
o governo pró-Putin e a resposta foi
a anexação da Crimeia, um fato
consumado político, e a guerra ci-
vil que gerou a virtual independên-
cia de áreas separatistas pró-Rússia
no leste do país.

Putin deslocou cerca de 100 mil
homens e equipamentos como
blindados, tanques e sistemas an-
tiaéreos, para áreas relativamente
próximas da Ucrânia.

Para o Ocidente, há o risco real
de invasão, o que o Kremlin nega.
Seja como for, os ânimos seguem
exaltados e, ontem, o Kremlin afir-
mou que Putin está aberto para
uma nova conversa virtual com Joe
Biden, o presidente americano que
já havia rechaçado as demandas
russas numa videoconferência na
semana passada.

Além das ameaças de sanções
ocidentais, Putin tem novos pro-
blemas. O Kremlin teve de negar,

nesta quinta, um relato compro-
metedor acerca de sua presença
em território ucraniano.

Tudo começa com um caso sim-
ples de corrupção, no qual um fun-
cionário de uma empresa que for-
nece alimentos e produtos para as
Forças Armadas foi condenado por
cobrar propina. Só que, em seu tes-
temunho à corte de Rostov (perto
da Ucrânia), ele disse que parte do
material entregue foi para tropas
russas nas áreas rebeldes.

Isso é um segredo de polichine-
lo. O próprio chanceler Serguei La-
vrov já disse, num seminário em
Moscou, que havia ocorrido uma
intervenção russa na região. Mas o
Kremlin sempre negou ter forças
estacionadas lá.

É neste clima que os testes hiper-
sônicos continuam. As armas são
consideradas parte do arsenal do
futuro, e o recente lançamento de
um modelo avançado atribuído à
China gerou alarme nos EUA. Os
chineses são aliados dos russos na
atual crise. Observando o cenário
europeu, a introdução de um mís-
sil naval desses no mar Negro, que
banha a área contestada da Cri-
meia, traria problema para a Otan.
Ontem, aliás, os russos fizeram
exercícios de ataques a navios na
região. (Igor Gielow/Folhapress)

S A I BA MAIS
» No teste de ontem, o Tsirkon

atingiu um alvo a cerca de 400
km do ponto de lançamento, no
campo de testes de Chija
(região de Arkhangelsk, no
Ártico). O míssil pode atingir
até nove vezes a velocidade do
som (11 mil km/h) em trajetória
manobrável, facilitando a
evasão de defesas

» Ele é uma das "armas
invencíveis" que Putin anunciou
em 2018 para dizer que estava à
frente do Ocidente no campo da
tecnologia hipersônica.
Diferentemente de dois outros
modelos hipersônicos já em uso
limitado, o Kinjal e o Avangard,
ele não emprega ogivas
n u c l ea res

» Sua função primária, desde a
fase de desenho e teste inicial
em 2012, é servir de arma
antinavio. Ele vai até 28 km de
altitude com um propelente
sólido, e aí aciona um motor
com combustível líquido de alta
performance chamado scramjet
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Mulheres ganham o seu espaço
FUTEBOL AMADOR

Campeonato feminino acontecerá amanhã, no Centro Olímpico da Região de Sama m ba i a
CLAUDIO REIS/ CUFA

Finais da Taça
das Favelas,
o rga n i zad a
pela CUFA DF,
ta m b é m
acontece neste
fim de semana.
Finais serão no
estádio Defelê,
na Vila Planalto

Fim da temporada com jogos em excesso
CALENDÁRIO DESGASTANTE

Athletico-PR e Atlético-MG fize-
ram nesta quarta-feira a última
partida oficial de 2021 do futebol
brasileiro. Singular pelas suas pe-
culiaridades, o ano fica marcado
pelo número excessivo de partidas
no País, acossado pela pandemia
de covid-19, que espremeu o calen-
dário e fez a temporada 2020 se en-
cerrar apenas em março deste ano,
bagunçando ainda mais a já criti-
cada tabela esportiva.

O Palmeiras terminou 2021 com
dois títulos da Libertadores (2020 e
2021), um da Copa do Brasil e 91 par-
tidas jogadas. Sem contar os acrés-
cimos, são 8.190 minutos em cam-
po. Foi a equipe que mais vezes en-
trou em campo, seguida por Athle-

tico-PR e Flamengo, presentes em
87 confrontos.

Jogar mais vezes implica em des-
cansar menos e se recuperar rapi-
damente em curtos períodos de
tempo. O desgaste provoca mais
contusões. O Flamengo, por exem-
plo, sofreu com as lesões muscula-
res, com mais de 50 casos em seu
elenco durante a temporada.

Na sequência dos clubes que
mais atuaram aparecem Atléti-
co-MG e Grêmio, ambos com 86 jo-
gos. Bahia e Santos fizeram 84. Atlé-
tico Goianiense (83), Ceará (82) e
São Paulo (81) completam a lista
das dez equipes que mais compro-
missos tiveram em 2021, levando
em conta também partidas da

temporada 2020 que foram em-
purradas e aconteceram neste
a n o.

As reclamações, especialmente
dos técnicos, foram intensas. Abel
Ferreira falou que o que se faz no
Brasil é "insano". Renato Gaúcho,
quando estava no Flamengo, disse
que, sem o tempo suficiente para
treinar, não era possível encontrar
o melhor entrosamento do time. E
Cuca contestou adiamentos de jo-
gos. Vale lembrar que, no Brasil, ao
contrário do que ocorre na Europa,
as disputas não param nas Datas Fi-
fa, o que fez o técnico Tite, em algu-
mas ocasiões, abrir mão de convo-
car atletas importantes de clubes
brasileiros.

HEULER ANDREY / AFP

Atlético-MG encerrou o ano com dois títulos brasileiros e um mineiro

MAYRA DIAS
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

C
om o objetivo de incentivar,
apoiar e fomentar o esporte fe-
minino na capital, o Campeo-

nato de Futebol Feminino Amador
da FAM - Força Ativa da Mulher, de
Samambaia, realiza a sua semifinal
neste fim de semana, no Centro
Olímpico e Paralímpico da cidade.
“Foram 3 meses de muito trabalho
até a aprovação e execução do pro-
jeto, onde a FAM, o Instituto Casa
Telar e SEL conseguiram, com êxito,
a realização desta I edição”, come-
mora o coordenador do projeto, e
idealizador da FAM, José Ferreira
Passos, mais conhecido como Ser-
rinha.

O evento será realizado até o dia
19 de dezembro e, neste sábado, os
jogos serão abertos e gratuitos a to-
da a comunidade do Distrito Fede-
ral que quiser assistir. “Q ue re mo s
combater o preconceito, viabilizar
o acesso dessas mulheres ao lazer e
à construção de carreiras, além de
desenvolver o senso de cidadania”,
afirmou Serrinha.

De acordo com o organizador, as
expectativas são as melhores, haja
visto o tamanho do entusiasmo e
interesse das atletas que estão par-
ticipando desta competição. “Com
certeza vem mais por aí, já estamos
com outro processo em andamen-
to para a realização em Janeiro”, co-
menta. As atletas amadoras têm
idades entre 16 e 35 anos.

Segundo José Ferreira, a impor-

tância deste evento vem do seu pa-
pel de incentivar o futebol femini-
no e fazer com que mais meninas
possam ter acesso e a chance de
participar das competições do ra-
mo. “Desta forma, acreditamos
que vamos colaborar para que lo-
go tenhamos mais escolinhas em
Brasília para o futebol feminino”,
completou Serrinha.

Considerado ainda “em cresci-
mento” pelo idealizador da FAM, o
futebol feminino do DF precisa de
mais ações como essa. Infelizmen-
te, ainda não se tem aporte e apoio
suficientes nessa área. “O futebol
feminino está em crescimento e
precisa do apoio do governo e de
empresários, assim como, clara, da
torcida, pois elas merecem”, defen-
de José.

Ele compartilha ainda que, hoje,
a capital federal já conta com mui-
tas equipes e projetos que traba-
lham para ajudar a difundir e reali-
zar os sonhos de muitas meninas
de poder jogar futebol. “E posso lhe
garantir que é bastante promissor.
As meninas são comprometidas,
disciplinadas e gostam muito do es-
porte, coisa que está na alma dos
brasileiros, independente de cor, ra-
ça ou religião. Contamos sempre
com esses espaços na mídia para
poder ajudar com apoio e divulga-
ção do futebol feminino“, finalizou.

No domingo acontecerá a final.
Nesta mesma data também ocorre
o encerramento do torneio, onde
serão premiadas as equipes vence-
dora e vice.

Taça das Favelas chega às finais
O encerramento da quarta edi-

ção da Taça das Favelas DF acontece
neste fim de semana, no Estádio De-
felê, na Vila Planalto. As partidas fi-
nais da categoria serão disputadas
amanhã, às 13h (feminino) e 15h15
(masculino, enquanto que os con-
frontos de terceiro e quarto lugares
será no domingo, às 09h30 (mulhe-
res) e 10h40 (homens). Os jogos te-
rão acesso livre ao público, com
portões abertos a partir das 12h45. A
final masculina será transmitida ao
vivo pelo canal Globo Brasília.

As equipes masculinas da Sa-
mambaia Norte e da Samambaia
Sul chegaram à final depois de ven-
cerem São Sebastião e Estrutural,
respectivamente.

Os times finalistas da categoria
feminina são Samambaia Norte e
Ceilândia Norte. A equipe de Sa-
mambaia venceu o Gama por 4 x 1
na semifinal e o da Ceilândia pas-
sou por Águas Lindas por 9 x 8 nas
disputas penais.

O presidente da CUFA DF, Bruno
Kesseler, revela seu entusiasmo

com a competição.
“Estamos bastante felizes com o

resultado desse projeto esportivo
da CUFA, pois sabemos de sua im-
portância para a comunidade. O
trabalho desenvolvido pela Taça
das Favelas junto aos jovens das pe-
riferias do Distrito Federal é inco-
mensurável. Os resultados positi-
vos e as transformações são facil-
mente visíveis. No fim de semana,
o público poderá observar de perto
nossos e nossas atletas em um belo
espetáculo social e esportivo.”
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Uma carta de amor a Brasília
EDUARDO E MÔNICA

Diretor e atores falam ao Jornal de Brasília sobre o filme baseado na canção de Legião Urbana

JANINE MORAES/GÁVEA FILMES

“O Eduardo
começa o filme
olhando de
baixo para
cima para a
M ô n i ca ,
enquanto ela o
olha de cima
para baixo”,
descreve René
S a m pa i o,
diretor do
l o n ga- m et rage m

AMANDA KAROLYNE
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

Uma das cenas mais populares
nas rodinhas de amigos em
Brasília é a do violonista que

só sabe tocar Legião Urbana, clássi-
ca banda de rock nacional nascida
no Distrito Federal, tendo na can-
ção “Eduardo e Mônica” um dos
maiores sucessos. O cantor e com-
positor Renato Russo, líder, funda-
dor e vocalista da Legião, conse-
guiu criar no imaginário brasileiro
uma história de amor de quatro
minutos e meio que se passa na ca-
pital. E no próximo dia 6 de janeiro
estreia nos cinemas brasileiros um
longa-metragem, dirigido por Re-
né Sampaio, que expande o univer-

so desta canção para as telas como
um presente e uma carta de amor
ao Distrito Federal.

A pandemia adiou o lançamen-
to. Entretanto, “Eduardo e Mônica”
já foi às telas internacionais e ga-
nhou prêmio de melhor filme in-
ternacional no Festival de Edmon-
ton, no Canadá.

O filme não deixa de trazer à to-
na os problemas e diferenças de
Eduardo e Mônica. Ao passo que,
no início, é um pouco desconfortá-
vel acompanhar a relação deles se
iniciar, o decorrer da trama vai nos
mostrando as vidas de ambos e nos
levando a entender o que motiva o
casal. O diretor René Sampaio con-
ta que o que faz essa história de
amor representar Brasília é que a

cidade é muito aberta para duas al-
mas se encontrarem e tentarem se
conectar de verdade. Para o cineas-
ta, todo mundo já foi a Mônica ou o
Eduardo de alguém, sobretudo nos
defeitos. “O Eduardo começa o fil-
me olhando de baixo para cima pa-
ra a Mônica, enquanto ela olha de
cima para baixo, e só quando os
dois estão se olhando horizontal-
mente é que eles conseguem ter
uma relação. E eles sobem juntos.
Essa história de amor é a busca pela
relação equilibrada baseada no
amor, no afeto e no respeito. Isso
vale para qualquer relacionamen-
to”, ressalta.

O ator Gabriel Leone interpreta
Eduardo, junto de Alice Braga, que
faz o papel de Mônica. Para Leone, a

grande beleza da letra é que o
amor de Eduardo e Mônica é real,
antônimo a um conto de fadas.

“O Renato, inclusive, abre e fecha
a música dizendo: ‘Quem um dia
irá dizer que não existe razão nas
coisas feitas pelo coração?’, porque
é uma questão para todos nós. Em
qualquer relacionamento, você vai
se ver dividido entre a razão e a
emoção em algum momento”, cita
Leone.

A atriz Bruna Spínola interpreta
a irmã de Mônica no filme. Bruna
acredita que, assim como Eduardo,
Karina [a irmã] também é um con-
traponto essencial na vida da pro-
tagonista. Ela enxerga o longa-me-
tragem como “uma pausa dramá-
tica para o público de Brasília”. “É

um respiro para que se possa olhar
para a cidade com poesia e amor”.

Trilogia e projetos futuros
René Sampaio, que já dirigiu um

longa sobre a canção “Faroeste Ca-
boclo”, revela ter planos de produ-
zir uma trilogia de filmes de músi-
cas da Legião Urbana, mas a tercei-
ra música do futuro projeto ainda
é um mistério. O diretor prefere
não revelar o nome da canção esco-
lhida.

Sampaio também está produ-
zindo um documentário sobre Re-
nato Russo, chamado “É Só Amor”,
com direção de Suzana Lyra, que
vai falar do processo criativo do as-
tro do rock e das obras inacabadas
dele, baseado em acervo.

Disco N’Funk na Asa Sul
BLACK MUSIC

Amanhã será realizada a 15ª
edição da Festa Disco N’ Funk no
Distrito Federal. Desta vez, o
evento com DJs que reúne músi-
cas dos gêneros Hip-hop, R&B,
Rap, Disco, Funk, Soul e Boogie
ocorre no Plano Piloto, ao invés
de onde comumente costumava
ser celebrado, em Ceilândia. O
Espaço da Comunidade Criativa,
na quadra 506 da Asa Sul, recebe
a festa.

Conhecida pela variedade de
ritmos e pela cultura dançante, a

Disco N’Funk foi idealizada pe-
los DJs e produtores Alessandro
Souza, conhecido como DJ Le-
thal, e Jean Carlos, o DJ Jean.

Neste ano, o evento firmou
parceria com a Infinu, empresa
que organiza o PikNik, realizado
no Parque da Cidade. Para o DJ
Jean, parceiro na organização
musical, o Disco N’ Funk deste
ano é “uma oportunidade para
que todas as gerações congre-
guem e curtam os embalos de
dois dos ritmos mais marcantes

da história da música”.
Também engajados no aspec-

to social, Lethal e Jean estão en-
volvidos na Oficina de DJs do Jo-
vem de Expressão, um projeto
em Ceilândia que dá aulas gra-
tuitas para jovens da periferia
que se interessam pela mixa-
gem, mas que não têm condi-
ções de arcarem com cursos pa-
ra serem DJs. “Inclusive nas fes-
tas da Disco N’ Funk sempre le-
vamos um aluno pra discotecar-
com a gente,” ressalta o DJ.



Jornal de Brasília Brasília, sexta-feira, 17 de dezembro de 2021 19V I VA

CANAL1.
A TELEVISÃO ENTRA CADA DIA MAIS
NA CASA DO TELESPECTADOR

Programas, como o “Vídeo Show” que a Globo
sepultou, durante muito tempo conseguiram invadir
a intimidade dos bastidores e por aí atender a
curiosidade do público.

Houve a possibilidade de conhecer um pouco do que
acontece por trás das gravações, o mundo misterioso
dos cenários, figurinos e cenas que não deram certo,
entre outros detalhes até então nunca revelados.

Agora, com as câmeras dos celulares e as redes
sociais à disposição, isso acabou se acentuando. E
são segredos ou intimidades que são sempre
i nte res sa ntes .

Por exemplo, no ano passado, antes do “BBB”,
Tiago Leifert mostrou tudo o que iria vestir durante a
temporada do programa.

Assim como sempre chamaram atenção, no
“Power Couple” antes e “Fa ze n d a” depois, os trajes
da Adriane Galisteu. Além da intenção de se
apresentar bem, também houve, claro, o desejo de

surpreender os seus telespectadores.
E, agora, também às vésperas do seu primeiro “Big Brother”, Tadeu Schmidt repetiu simpaticamente o

gesto do seu antecessor, mostrando provas de roupas e demais preparativos para a estreia.
Atitudes ou iniciativas que, sem querer querendo, colocam a televisão ainda mais próxima da casa das

p es s oa s .

I N STA G R A M

Flávio Ricco
tvca n a l 1 @ te r ra .c o m . b r

BAT E R E BAT E
» A roda não para... Arthur

Barranco deixou a CNN
B ra s i l . . .

» ... Era o responsável pelos
vídeos colocados nas redes
sociais.

» "Câmeras Escondidas",
quadro do "Programa Silvio
Santos", neste domingo, vai
exibir um especial natalino
i n é d i to. . .

» ... É "O Natal no Pica-Pau
Amarelo", baseado em

personagens do livro "A
Menina do Narizinho
Arrebitado", de Monteiro
Lo bato.

» Está muito próximo o acordo
de Grazi Massafera com a
HBO Max...

» ... Tão próximo que só falta
mesmo o anúncio oficial.

» A propósito da HBO Max,
Fábio Assunção gravou
depoimento para a série
sobre o assassinato da atriz

Daniella Perez...

» ... Lançamento está
previsto para o primeiro
semestre de 2022.

» Caetano Veloso é o
convidado do “Roda Viva”,
segunda-feira, na Cultura.
Apresentação de Vera
Magalhães com uma
bancada especial.

» A Band vai exibir dia 25, às
23h45, um especial de
Michael Bublé.

Por aí
A informalidade, como nos casos

acima descritos, é também uma
ferramenta importante na televisão,
saudável e algumas vezes
necessária para alcançar os mais
diversos públicos.

Conversar mais com as pessoas,
independentemente de idade ou
classe social, é sempre uma
iniciativa das mais interessantes.

Caminho perigoso
Mas também existem aqueles

que exageram em ser informais.
Quer um exemplo?

Num dos seus recentes
programas, o “Casos de Família” do
SBT teve a coragem de colocar no
GC: “"pare de reclamar e aumente
sua cerca... Querida, seu marido
está doido para pular!”. Mau gosto à
parte, um escracho. Precisa isso?

Uma coisa é uma coisa...
Nunca, em tempo algum, esta coluna concordou com a

tal “classificação indicativa”. Não existe nada mais mentiroso.
A do “Casos de Família”, por exemplo, acaba de ser

alterada de 10 para 12 anos e exibição aconselhada para a
partir das 20h. Tudo o que nunca vai acontecer. Ninguém no
SBT perdeu o sono por isso.

... Outra coisa é outra coisa
O que a televisão, em tempo nenhum, jamais deveria

permitir é o uso de linguagem chula e inapropriada, como
insistem muitos programas.

Por aí sim, é que deveria existir uma maior preocupação.

Pra terminar
Imagem, na televisão, é tudo. Pode perceber que hoje, na

linha do baixo nível, poucos programas ainda existem.
Mas é uma sobrevivência com dias contados. É cada vez

menor o número de anunciantes que agrega seu nome a
produtos de qualidade duvidosa.

Por que não?
A Band mandou um pessoal ao

sul, principalmente a Gramado,
gravar um especial de fim de ano.
Bom gosto. A cidade gaúcha é
sempre muito procurada nesta
época. Será que a apresentação
ficará a cargo de Ronnie Von, como
no ano passado? Bem que ele
merece. Aquela ele fez no amor.

I nteg raç ão
A exemplo de outros programas,

como o “Lady Night”, que saltaram
da TV paga para a aberta, a
programação do “Trace Trends”
também deverá ganhar espaços na
G l o b o.

E isso já em 2022. Babu Santana
e João Luis Pedrosa são algumas
das suas atrações.

Copinha
A Globo comprou a

transmissão da Copa São Paulo
de Futebol Junior, em disputa a
partir do próximo dia 2, com a
participação de 128 equipes.

Pacote inteiro para o SporTV.
Na aberta, só a final, em 25 de
j a n e i ro.

Cinema
O pessoal do Megapix comemora

os resultados do “Grandes Filmes
São Pra Sempre”, com a exibição de
clássicos dos anos 1980.

A Maratona Van Damme, na
segunda-feira, conquistou a
liderança na TV paga entre 19h20 e
22h55. Foram seis filmes do ator.

C´est fini
Rafael Cortez, apresentador do “Matéria Prima” nos sábados da TV

Cultura, viverá o Marquês de Pombal na minissérie sobre os 200
anos da Independência.

Como já informado por aqui, um trabalho que o diretor Luiz
Fernando Carvalho desenvolve para a TV da Fundação Padre
A n c h i eta .

G ê n es i s
in concert

A Record, como outra
surpresa para o fim de ano,
acaba de gravar o especial
“Gênesis In Concert”,
movimentando vários
artistas da casa e
c o nv i d ad os .

É um programa com as
músicas que foram destaque
na trilha sonora da novela.

I N STA G R A M
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CRUZADAS DIRETAS SUDOKU

Instruções do Sudoku
Preencha cada quadrinho com um
número de 1 a 9. Cada conjunto de
nove quadrinhos deve conter todos
os nove dígitos, sem que nenhum
algarismo se repita.

SOLUÇÃO ANTERIOR

SETE ERROS
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CLASSIFICADOS&E D I TA I S (61) 99637-6993
c l a s s i f i cad os @ g r u p o j b r.c o m
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G A Z E TA DA S O RT E c l a s s i f i cad os @ j o r n a l d e b ra s i l i a .c o m . b r
(61) 99637-6993
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TELMO XIMENES

Lu to
O circuito social e empresarial de Brasília está de luto com

o falecimento de Isabela Rios, que morreu esta semana de
maneira inesperada após sentir-se mal. A coluna se solidariza
com a família, em especial com Cláudia Melo, irmã de Isabela.

NO ALMOÇO da Vilebrequin no Piselli, ontem, no Iguatemi Brasília, as presenças de Claudia Salomão,
Cristiane Pimenta da Veiga e Cleucy Oliveira

MARCELOC H AV E S @ m a rc e l o c h aves s

@ c o l u n a m a rc e l o c h aves

m a rc e l o c h aves @ g r u p o j b r.c o m

Ceia...
Pernil agridoce, frango à Califórnia e arroz com

toque peruano são alguns dos pratos que serão
oferecidos pelo Taypá no Restaurante Comunitário do
Sol Nascente, no próximo sábado, dia 18, das 11h às
14h. O almoço faz parte da...

...solidária
...campanha “Nosso Natal”, idealizada pela

primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social
do DF, Mayara Noronha. O premiado chef peruano

Marco Espinoza irá preparar o almoço natalino junto
com integrantes de sua equipe.

Nova lei
A Defensoria Pública do DF

aderiu ao Acordo de Cooperação
Técnica que antecipa para janeiro
de 2023 a entrada em vigor da
Nova Lei de Licitações no DF e
prepara órgãos públicos para a
aplicação das novas regras de
contratações e compras públicas.

Na Bahia
Trancoso ganhará mais um

hotel de luxo. Desta vez, o
Grupo Fasano inaugura o
Fasano Trancoso, na Praia de
Itapororoca, no dia 27. O local
irá abrigar 40 bangalôs
espalhados em um terreno de
300 hectares. Projeto do
arquiteto Isay Weinfeld.

C au sa . . .
A campanha solidária de Natal

promovida pelo JBr do Bem,
responsável pelas ações solidárias
do Jornal de Brasília, segue firme
até a próxima semana recebendo
doações em forma de brinquedos,
cestas básicas e fraldas geriátricas.

. . . n o b re
Para participar basta ligar no

telefone (61) 3343-8000. Todas as
doações serão muito bem-vindas.

Este ano a expectativa é que 24
instituições de caridade e

ONGs sejam beneficiadas com
a ação, além de famílias carentes

do DF e Entorno.A anfitriã Crescia Morais entre Gislene Borge e Mônica Sousa recebeu para um almoço de Natal
na casa da família no Lago Sul

MARCELO CHAVES


